
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

     проект    Р І Ш Е Н Н Я

від                  року №                                          сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                             восьмого скликання

« Про затвердження Регламенту виконавчого комітету

Воскресенської селищної ради»

    Керуючись ст..26, ст.ст.51,52,53,54 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Воскресенської селищної 
ради, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності і етики, промисловості, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Селищний голова                                          О.М.Шаповалов



ПРОЕКТ    

РЕГЛАМЕНТ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 1. Загальні положення

1.1. Порядок діяльності виконавчого комітету Воскресенської селищної
ради  (надалі  –  виконавчий  комітет  ради)  визначається  Конституцією
України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими
законодавчими актами та цим Регламентом.

1.2. Регламент регулює планування роботи виконавчого комітету ради,
порядок  підготовки  і  внесення  питань  на  його  засідання,  процедуру
прийняття рішень і контролю за їх виконанням.

1.3. Виконавчий  комітет  є  виконавчим  органом  ради  –  їй
підконтрольним  та  підзвітним,  а  з  питань  здійснення  ним  повноважень
органів  виконавчої  влади  –  також  підконтрольним  відповідним  органам
виконавчої влади.

1.4. Виконавчий комітет утворюється радою на строк її повноважень.
Після  закінчення  повноважень  ради,  селищного голови,  її  виконавчий
комітет  здійснює  свої  повноваження  до  сформування  нового  складу
виконавчого комітету.

1.5. Кількісний  склад  виконавчого  комітету  визначається  радою.
Персональний  склад  виконавчого  комітету  селищної ради  затверджується
радою за пропозицією селищного голови.

1.6.Виконавчий комітет ради утворюється у складі селищного голови, 
заступника(ів)  селишного   голови,  секретаря  селищної  ради  (  секретаря
виконавчого  комітету),    керівників   структурних   підрозділів,    інших осіб.

1.7. До  складу  виконавчого  комітету  селищної  ради  також  входять
старости.

1.8. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити
депутати Воскресенської селищної ради, крім секретаря ради.

1.9. Очолює виконавчий комітет ради селищний голова, який:
 - скликає засідання виконавчого комітету ради;

 -  організовує  на  основі  колегіальності  роботу  виконавчого  комітету
ради і головує на його засіданнях;

 -  координує  діяльність  осіб,  які  входять  до  складу  виконавчого
комітету ради;

 -  підписує  рішення  виконавчого  комітету  ради,  забезпечує  їх
виконання;

 -  представляє  виконавчий комітет  ради у  відносинах  з  державними
органами,  іншими  органами  місцевого  самоврядування,  об’єднаннями
громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм
власності,  громадянами,  а  також у міжнародних відносинах відповідно до
законодавства. 

1.11. Секретар виконавчого комітету:
-  забезпечує  підготовку  матеріалів  на  розгляд  виконавчого  комітету

ради;



- відповідає за готовність питання до розгляду на засіданні виконавчого
комітету;

- підписує додатки до рішень;
-  забезпечує  доведення  рішень  виконавчого  комітету  ради  до

виконавців;
- контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого 

комітету ради;
- виконує інші обов’язки, покладені на нього селищним головою або 

виконавчим комітетом ради;

2.Повноваження   виконавчого  комітету
2.1. Виконавчий  комітет  може  розглядати  і  вирішувати  питання,

віднесенні  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  до
відання виконавчих органів  ради.        

 2.2.Виконавчий комітет селищної ради:
-  попередньо  розглядає  проекти  місцевих  програм  соціально-

економічного  і  культурного  розвитку,  цільових  програм  з  інших  питань,
місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд
ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів
ради,  підприємств,  установ  та  організацій,  що  належать  до  комунальної
власності  територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

-  має  право  змінювати  або  скасовувати  акти  підпорядкованих  йому
відділів,  управлінь,  інших виконавчих органів  ради,  а  також їх  посадових
осіб.

3.Планування роботи виконавчого комітету
3.1.Планування роботи виконавчого комітету селищної ради є основою

організаційного  забезпечення  виконання  його  функцій  і  здійснюється
відповідно  до  плану  роботи  виконавчого  комітету  та  щомісячного  плану
заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

3.2. Основою для складання планів роботи є законодавчі акти, рішення
ради,  визначені  пріоритети  у  діяльності  виконавчого  комітету  ради, 
розпорядження селищного голови.

3.3. План  роботи  виконавчого  комітету  ради  складається  на
календарний рік.

3.4.Проект  плану,  погоджений  головою,  вноситься  на  розгляд
виконавчого комітету ради.

3.5.Контроль  за  виконанням  плану  роботи  здійснює секретар
виконавчого  комітету.

3.6. У  випадку,  якщо  передбачені  планами  заходи  із  об’єктивних
причин не можуть бути виконані у встановлений термін, працівник, якому
доручено підготовка проекту рішення, не пізніше, ніж у двотижневий термін,
інформує про це секретаря виконавчого  комітету.

4.Порядок підготовки засідань виконавчого комітету
4.1. Основною формою роботи виконавчого комітету є  засідання,  що

проводиться згідно з планом роботи, як правило, один раз в місяць.



4.2.Робота  виконавчого  комітету  ради  та  діловодство  ведуться
державною мовою.

4.3. Проект  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету  ради
формує секретар виконавчого комітету.

В порядок денний включаються:
-  один-два  основні  питання  з  річного  плану  роботи  виконавчого 

комітету;
-  питання,  які  потребують  розгляду  виконавчим  комітетом  ради  і

прийняття щодо них рішень.
4.4. Явку  запрошених  на  засідання  виконавчого  комітету  ради

забезпечує  секретар виконавчого комітету. Список запрошених додається до
протоколу засідання виконавчого  комітету.
 4.5. Матеріали, що подаються на розгляд виконавчого комітету мають
бути подані своєчасно секретарю виконавчого  комітету:

- завізовані проекти рішення ;
- електронний варіант проекту рішення;
У  разі  відсутності  візи  до  проекту  рішення  виконавчого  комітету

відповідний проект рішення не підлягає розгляду.
4.6.Відповідальність  за  зміст  текстів  проектів  рішень  виконавчого

комітету, несуть особи, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.
4.7. Проект рішення виконавчого комітету повинен містити:
- посилання на норми чинного законодавства України;
- обґрунтування необхідності його прийняття, реагування на документи

органів  державної  влади,  виконання  власних  розпорядчих  документів,
виданих  раніше,  виконання  доручень,  розгляд  звернень  юридичних  і
фізичних осіб тощо.

- джерела фінансування запропонованих заходів;
- коментар ( за потреби );
- план організаційних заходів щодо виконання документа (за потреби);
 -  кінцевий  термін  виконання  документа,  проміжні  строки

інформування про хід виконання;
-  інформацію  про  те,  хто  особисто  буде  організовувати  та

контролювати виконання документа;
- всі необхідні візи - погодження .
4.8.Проекти  рішень  мають  містити  вичерпну  оцінку  стану  справ  з

відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень.
4.9. До Проекту рішення додаються: передбаченні текстом додатки та

матеріали, на які є посилання у тексті.

5.Проведення засідань виконавчого комітету
5.1.Проведення засідань виконавчого комітету ради здійснює селищний

голова, а в разі його відсутності – заступник (один  із заступників селищного
голови) або секретар виконавчого комітету.

5.2 На час доповіді  або виступу у дебатах головуючого на засіданні,
ведення засідання може бути доручене іншій особі – члену виконкому.

5.3.Головуючий на засіданні виконавчого комітету ради:



-  відкриває,  закриває  та  неупереджено  веде  засідання,  оголошує
перерви в засіданнях;

- організовує розгляд питань;
-  надає  слово  для  доповіді  (співдоповіді),  виступу,  оголошує

наступного доповідача (доповідають особи, які внесли  на розгляд засідання
виконавчого комітету відповідні проекти рішень).

-  забезпечує  дотримання  цього  Регламенту  всіма  присутніми  на
засіданні;

-  вносить  зміни  до  проектів  рішень  з  врахуванням  висловлених
пропозицій в ході обговорення.

5.4. Засідання  виконавчого  комітету  ради  відкривається  і  є
правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального
складу виконавчого комітету. 

5.5. Якщо  відкриття  неможливе  у  зв’язку  з  відсутністю  необхідної
кількості членів виконавчого комітету ради, головуючий відкладає відкриття
засідання на одну годину або переносить засідання на інший день.

5.6. У  засіданні  виконавчого  комітету  ради  можуть  брати  участь
керівники  структурних  підрозділів  ради,  установ,  причетні  до  підготовки
питань, що розглядаються.

5.7.Члени  виконавчого  комітету  ради  беруть  участь  у  підготовці  і
розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд
питань, що входять до компетенції виконавчого комітету ради.

5.8. Засідання виконавчого комітету ради є відкритими і гласними. У
разі  необхідності  виконавчий  комітет  може  прийняти  рішення  про
проведення закритого засідання.

5.9. На  засіданнях  виконавчого  комітету  ради  можуть  бути  присутні
народні  депутати  України,  депутати  інших  рівнів.  При  необхідності
запрошуються  громадяни,  представники  державних  органів,  трудових
колективів,  засобів  масової  інформації.  Головуючий  повідомляє  членів
виконавчого комітету про участь осіб, запрошених на засідання.

5.10. Порядок обговорення питання складається з:
- доповіді (співдоповіді ), інформації;
- запитань і відповідей по них;
- обговорення;
- заключного слова доповідача і співдоповідача;
-  редагування  проекту  рішення  та  прийняття  рішення  шляхом

голосування.
5.11. На  засіданні  виконавчого  комітету  ради  час  для  доповіді

визначається,  як правило, в межах до 5 хвилин та 20 хвилин при розгляді
основного  питання  порядку  денного,  для  співдоповідей,  виступів  при
обговоренні заключного слова – до 5 хвилин, для довідок, внесення поправок
– до 3 хвилин. Перерви оголошуються після кожних двох годин роботи до 15
хвилин.

5.12. У разі  необхідності  головуючий на засіданні  може на прохання
окремого промовця та за згодою більшості членів виконавчого комітету ради 
продовжити йому час для виступу.



5.13. Учасники засідання та особи, запрошені на засідання з окремих
питань, з дозволу головуючого після виступів членів виконавчого комітету
можуть виступати в обговоренні питань, вносити пропозиції, давати довідки
стосовно  обговорюваних  питань.  Дебати  припиняються  за  пропозицією
головуючого.

5.14. Пропозиції  та  зауваження,  висловлені  в  ході  обговорення
(дебатів),  фіксуються  у  протоколі  засідання  для  розгляду  їх  при
доопрацюванні проекту рішення.

5.15. Особи,  запрошені  на  засідання  виконавчого  комітету  ради  з
окремих  питань,  після  закінчення  обговорення  цих  питань,  у  подальшій
роботі  виконавчого  комітету  участі  не  беруть  і  перед  голосуванням
залишають зал засідань.

5.16. Після обговорення, заключного слова доповідача і співдоповідача
головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

5.17. На  голосування  ставляться  всі  пропозиції  і  поправки,  що
надійшли і не були відкликані членами виконавчого комітету ради.

5.18. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює
зміст питання, яке буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень,
пропонує провести голосування щодо нього.

5.19. Рішення  приймається  відкритим  або  таємним  голосуванням
більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету ради.

5.20  Рішення  виконавчого  комітету  можуть  прийматися  без
обговорення, якщо до проекту рішень не надійшло зауважень, і на цьому не
наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

5.21. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує
його результати і прийняте рішення.

5.22. Засідання  виконавчого  комітету  ради  протоколюються.  Ведення
протоколу  здійснює  секретар  виконавчого  комітету.  Протокол  засідання
підписується  головуючим на  засіданні  не  пізніше,  як  через  10  днів  після
засідання. У протоколі зазначаються:  дата, час і місце проведення засідання,
кількість  членів  виконавчого  комітету,  присутніх  на  засіданні,  питання
порядку  денного,  прізвища  головуючого  на  засіданні  і  виступаючих,  всі
внесені  на  голосування  питання  і  пропозиції,  підпис  головуючого  на
засіданні.

5.23.  Під час засідань виконавчого комітету не допускаються прояви
неетичної  поведінки  та  будь-які  порушення  цього  Регламенту.  Рішенням
виконавчого  комітету  може  бути  вирішене  питання  щодо  неможливості
подальшої  участі  у  засіданні  виконавчого  комітету  осіб,  які  допустили
прояви неетичної поведінки та порушення цього Регламенту.

5.24. Ознайомлення  з  протоколом  засідання  виконавчого  комітету,
одержання копій рішень, витягів з них зацікавленими особами проводиться
за  їх  письмовою  згодою  на  ім’я  селищного голови  та  з  його  дозволу
(погодження ).

6.Акти виконавчого комітету
6.1. Виконавчий комітет ради в межах своєї компетенції приймає акт

нормативного характеру – рішення.



6.2.Рішення  виконавчого  комітету  набирає  чинності  з  моменту  його
прийняття,  якщо  виконавчим  комітетом  не  встановлено  іншого  терміну
введення в дію.

6.3. Рішення  виконавчого  комітету  ради,  які  мають  нормативно-
правовий  та  загальний  характер  набирають  чинності  з  дня  їх  офіційного
оприлюднення.

6.4. У разі незгоди cільського  голови з рішенням виконавчого комітету
він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це
питання на розгляд ради.

6.5.Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної
компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

6.6.Рішення  виконавчого  комітету  ради  з  актуальних  питань
економічного  і  соціального  розвитку  населених  пунктів  Воскресенської
селищної  ради,  організаційної  роботи,  тощо,  оприлюднюються  на  дошках
оголошень та  веб -сайті Воскресенської селищної ради.

6.7. З ініціативи виконавчих органів ради виконавчий комітет ради має
право вносити зміни, доповнення,  визнавати такими, що втратили чинність,
а також відмінити раніше прийняті рішення.

6.8. Рішення  виконавчого  комітету  ради  з  мотивів  їхньої
невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними у
судовому порядку.

7.Контрольні повноваження виконавчого комітету
та порядок їх здійснення

7.1.Виконавчий  комітет  ради  здійснює  контроль  за  виконанням
прийнятих рішень, протокольних доручень.

7.2. Контроль за виконанням рішень, протокольних доручень здійснює
селищний голова,  заступник (и) селищного голови,  секретар  виконавчого
комітету, уповноважені на це члени виконавчого комітету.

7.3. Відповідальність  за  виконання  рішень,  протокольних  доручень
несуть особи, вказані в цих документах.

7.4. Підприємства,  установи  і  організації  інформують  виконавчий
комітет ради про хід виконання документів у встановлені терміни.

7.5.Інформації  про  хід  виконання  документів  виконавчого  комітету
ради скеровуються секретарю виконавчого комітету.

7.6. Термін виконання документа може бути продовжений  селищним
головою.

7.7. Документ  вважається  виконаним  лише  тоді,  коли  вирішені  всі
поставлені у ньому питання.

7.8. Документи  з  усіма  матеріалами  зберігаються  у  секретаря
виконавчого комітету ради.

8.Висвітлення діяльності  виконкому
8.1.  Діяльність виконавчого комітету  є відкритою.

8.2.Висвітлення  діяльності  здійснюється  шляхом  оприлюднення  проектів
рішень  та  прийнятих  рішень  виконавчого  комітету   на  офіційному  сайті
Воскресенської  селищної ради  відповідно до вимог чинного законодавства
України.



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

    від              вересня 2018 р. №         ХХІІІ  сесія селищної ради                 
    смт. Воскресенське                          восьмого скликання

Про затвердження Плану роботи  Воскресенської 
селищної ради, її виконавчого комітету на ІУ квартал 2018 року.
        
   Керуючись  пунктом  7  статті  26  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування в Україні», Регламентом роботи селищної ради, враховуючи
пропозиції депутатів селищної ради, селищна рала 

ВИРІШИЛА:
     1.Затвердити План роботи Воскресенської селищної ради її виконавчого 
комітету на ІУ квартал 2018 року з правом внесення змін та доповнень, що 
додається.
    2. Контроль за виконанням Плану роботи Воскресенської селищної ради її 
виконавчого комітету на ІУ квартал 2018 року покласти на секретаря 
селищної ради Білозор Т.П.

Селищний голова                                 О.М.Шаповалов
        



ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                 рішенням ХІІІ сесії №  

                                                                                 від
План роботи

Воскресенської селищної ради, її виконавчого комітету
 на ІУ квартал 2018 року

№з/п назва питання дата проведення відповідальний за 
підготовку

СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
1 Про  затвердження  звіту  про

виконання  бюджету
Воскресенської селищної ради за 9
місяців 2018 року

жовтень 2018 головний бухгалтер 
селищної ради, 
начальник відділу  
фінансів

2 Про  внесення  змін  до  бюджету
селищної ради на 2018 рік

жовтень
листопад
грудень 2018

начальник відділу 
фінансів,
головний бухгалтер

3 Про стан злочинності та 
правопорядку на території 
Воскресенської селищної ради

листопад 2018 дільничі офіцери 
поліції

4 Розгляд регулювання земельних 
відносин

жовтень
листопад
грудень 2018

землевпорядник 
селищної ради

5 Звіти про виконання програм 
селищної ради

грудень2018 спеціалісти, 
відповідальні за 
проведення заходів 
по виконанню 
відповідних програм

6 Про встановлення  батьківської 
плати за харчування дітей в 
закладах дошкільної освіти

грудень 2018 секретар селищної 
ради

7 Про затвердження бюджету 
Воскресенської селищної ради на 
2019 рік

грудень 2018 начальник відділу 
фінансів,
головний бухгалтер

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
1 Про заходи щодо боротьби зі 

сніговими заметами та ожеледицею
на автодорогах селищної ради

жовтень 2018 начальник відділу 
ЖКГ, завідуючий 
господарством

2 Про надходження місцевих 
податків та зборів по 
Воскресенській селищній раді за 9 
місяців 2018 р

жовтень 2018 начальник відділу 
фінансів,
головний бухгалтер

3 Про роботу зі зверненнями 
громадян   за 10 місяців 2018 р

листопад 2018  відповідальна особа
за роботу зі 
зверненнями 
громадян

4 Про схвалення проекту бюджету грудень  2018 начальник відділу 



Воскресенської селищної ради на 
2019 рік

фінансів,
головний бухгалтер

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т          Р І Ш Е Н Н Я

Від                       2018р. № сесія селищної ради
смт Воскресенське восьмого скликання

Про затвердження Положення про 
встановлення розміру плати за навчання 
у Калинівській дитячій музичній школі
(школі естетичного виховання)

    Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року №260 «Про встановлення 
розміру плати за навчання дітей у державних школах естетичного 
виховання», керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи інформацію начальника відділу освіти, культури, 
молоді та спорту Воскресенської селищної ради, пропозиції в.о. директора 
Калинівської дитячої музичної школи та депутатів Воскресенської селищної 
ради, селищна рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про встановлення розміру плати за навчання у
Калинівській дитячій музичній школі, що додається. 
2. Відділу освіти,  культури, молоді та спорту Воскресенської  селищної
ради керуватися вище зазначеним Положенням та затвердженими розмірами
плати за навчання після набрання чинності даного рішення.
3. Рішення ХІ позачергової сесії селищної ради восьмого скликання № 7
від  27  жовтня  2017  року  «Про  погодження  розміру  плати  за  навчання  у
Калинівській дитячій музичній школі» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань підприємництва, приватизації та власності.

Селищний голова                                                                      О.М. Шаповалов



Затверджено
рішенням       сесії восьомого скликання
від ________2018 року № ____________

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення розміру плати за навчання у Калинівській дитячій

музичній школі (школі естетичного виховання)

1. Це Положення відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про 
встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах 
естетичного виховання»  затверджує  розміри плати за навчання у 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах  (Калинівська 
дитяча музична школа) по таким відділам:

1) Фортепіано – 170 грн.;
2) народні інструменти (баян, акордеон) – 170 грн.;

3) гітара – 170 грн.;
4) Сольний спів (вокал) – 170грн.;

5) Бандура – 170грн.;
6) Духові інструменти – 170грн.;

7) Хореографія – 150 грн.;
8) Домра-балалайка – 170грн.

2.  Враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків,  діти яких
навчаються в школі,   встановлюються пільги таким категоріям дітей:

2.1. Звільняються від оплати за навчання на 100 %: 

- діти із багатодітних сімей; 
- діти із малозабезпечених сімей; 
- діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

 2.2. Звільнення від плати за навчання пільгових категорій дітей відбувається
лише з одного відділу за вибором.

2.3. Перелік  документів  для  застосування  пільг,  термін  їх  подання  та
періодичність поновлення доводиться до відома батьків дирекцією школи.
Пільга встановлюється з місяця подачі необхідних документів.

2.4. В разі захворювання учня, плата за навчання за перший місяць хвороби
вноситься  повністю,  в  наступні  місяці  –  в  розмірі  50%,  при  наявності
відповідної медичної довідки та заяви батьків. 



2.5.1. Учні школи, які навчаються одночасно на двох відділах вносять плату
за навчання  в повному розмірі. 

2.5.2.Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального 
року до 15 числа поточного місяця. 

2.5.3.Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до 15 числа до занять не 
допускаються, а при систематичному порушенні строку (більше трьох 
місяців) можуть бути виключені зі школи. Стягнення заборгованості по платі
за навчання може вирішуватись дирекцією в порядку, передбаченому 
чинним законодавством. 

2.5.4. Плата за навчання вноситься протягом навчального року у кассу будь-
якої  установи банку і зараховується на поточний рахунок школи.

2.5.5.  В  усіх  випадках  при  наданні  пільг  учням,  директор  школи  має
враховувати,  що  дані  пільги  надаються  учням,  які  успішно  навчаються,
мають  зразкову  поведінку  і  систематично  відвідують  уроки,  передбачені
навчальним  планом.  При  неуспішності  учня  чи  порушенні  учнівської
дисципліни директору надається право скасувати встановлені пільги.

3. Зазначені кошти, отримані від  плати за навчання, знаходяться у 
розпорядженні навчального закладу і спрямовуються на виконання 
навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, 
заробітну плату, матеріальне стимулювання працівників, оплату добових під
час службових відряджень на учбові семінари, курси підвищення 
кваліфікації, заходи, конкурси,в яких беруть участь учні школи, на оплату 
послуг зв’язку, комунальних та інших послуг, зміцнення матеріально-
технічної бази. 

Селищний голова                                                                      О.М. Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т          Р І Ш Е Н Н Я

Від                       2018р. № сесія селищної ради
смт Воскресенське восьмого скликання

Про затвердження
порядку призначення на посаду
керівників комунальних закладів культури
Воскресенської селищної ради

      З  метою запровадження  конкурсного  відбору  та  контрактної  форми
трудового  договору  з  керівниками  комунальних  закладів  культури,  на
виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та
конкурсної  процедури  призначення  керівників  державних  та  комунальних
закладів  культури»,  відповідно  до  ст.  21  Закону України ,,Про  культуру“,
керуючись  статтею  25  Закону  України  ,,  Про  місцеве  самоврядування  в
Україні ”, селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Положення  про  Порядок  призначення  на  посаду  керівників
закладів культури комунальної форми власності за результатами конкурсного
відбору(додаток1).
2.  Затвердити  Типовий  контракт  з  керівником  комунального  закладу
культури (додаток2).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
освіти,  культури,  молоді,  фізкультури  і  спорту,  охорони  здоров’я  та
соціального захисту населення.

Селищний голова                               О.М. Шаповалов



                                                               Додаток 1                                                  

Затверджено
рішенням       сесії восьомого скликання
від ________2018 року № ____________

Положення

про порядок призначення на посаду керівників комунальних закладів 
культури Воскресенської селищної ради за результатами конкурсного 
відбору

    1. Це Положення визначає механізм призначення на посаду керівників 
(закладів культури Воскресенської селищної ради).
    2. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має 
вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє 
державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, 
освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
    3. Призначення керівників закладів культури здійснюється за результатами
конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу 
культури, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом 
укладання контракту строком на п’ять років.
    4. Підставою для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної 
посади керівника закладу культури є:
- утворення нового закладу культури;
- наявність вакантної посади керівника закладу культури;
- припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником 
закладу культури.
    5. Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, 
яка:
- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не
знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього 
року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення;
- є близькою особою або членом сім’ї керівника Органу управління 
комунального закладу культури.
    6. Кандидатів на посаду керівника закладу культури визначає конкурсна 
комісія на заміщення вакантної посади керівника закладу культури (далі – 
конкурсна комісія) за результатами відкритого та публічного конкурсного 
відбору на зайняття цієї посади.
   6.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керівника закладу 
культури складається з таких етапів:
- оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу культури;



- формування складу конкурсної комісії;
- подання документів кандидатами на заміщення посади керівника закладу 
культури;
- відбір кандидатів на заміщення посади керівника закладу культури;
- ухвалення рішення про визначення переможця конкурсу;
-укладення контракту з переможцем конкурсу на посаду керівника закладу 
культури.
    6.2. Організацію та проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантної посади керівника закладу культури, а також роботу конкурсної 
комісії забезпечує відділ освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської 
селищної ради(далі далі Орган управління) за погодженням з головою 
Воскресенської селищної ради.

6.3. Орган управління оголошує про проведення конкурсного відбору на 
посаду керівника закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення 
строку повноважень керівника закладу культури або впродовж семи днів з 
дня дострокового припинення його повноважень.
    6.4. Орган управління розміщує оголошення про конкурсний відбір в 
офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради та може 
поширювати в будь-який інший спосіб.
    6.5. Оголошення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу 
культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, 
дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення 
конкурсу та вимоги до кандидатів.
    7. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.
    7.1.Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) 
затверджує своїм наказом орган управління, що проводить конкурсний добір.
Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше 30 днів після 
оголошення конкурсного відбору на посаду керівника закладу культури.
    7.2. Орган управління, громадські організації у сфері культури 
відповідного функціонального спрямування, члени трудового колективу 
подають по три кандидатури до складу конкурсної комісії.
    7.3. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу 
обираються на загальних зборах трудового колективу.
       7.4. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та 
незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії 
будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу. Членами конкурсної 
комісії можуть бути:
- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій або організацій у 
сфері культури ;
- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.
    7.5. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не
знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього 



року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення;
- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи Органу 
управління;
- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого 
проводиться конкурс.
    7.6. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її 
складі не менше шести осіб;
    7.7.Орган управління призначає секретаря конкурсної комісії, який бере 
участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає 
протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної 
комісії;
   7.8. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх 
числа та проводить засідання конкурсної комісії.
    8. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду 
керівника комунального закладу культури.
    8.1. Особа, яка бере участь у конкурсі на посаду керівника закладу 
культури, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу на посаду керівника 
закладу культури подає такі документи:
- заяву про участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури з 
наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і
місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у 
тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу 
електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи 
відсутність судимості;
- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
- два рекомендаційні листи довільної форми;
- мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову ( електронну ) адресу Органу 
управління або подаються особисто.
    8.2. Особа яка претендує на посаду керівника закладу культури може 
надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи 
моральні якості.
    8.3. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої 
інформації.
    8.4. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання 
документів для участі в конкурсі на посаду керівника закладу культури 
Орган управління оприлюднює подані документи, визначені у пункті 8.1. 
даного Порядку, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних».
    8.5. Під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури 
обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних».
    9. Конкурсний відбір на посаду керівника закладу культури проводиться 



публічно.
    9.1. Орган управління забезпечує фотофіксацію всіх засідань конкурсної 
комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму 
офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та 
громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії
під час проведення співбесіди з кандидатами на посаду керівника закладу 
культури, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти 
програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
    9.2. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого 
засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів на заміщення посади 
керівника закладу культури про час та місце проведення засідання 
конкурсної комісії.
    9.3. За клопотанням члена конкурсної комісії Орган управління забезпечує 
участь кандидата на посаду керівника закладу культури у засіданнях 
конкурсної комісії в режимі фото або  відеоконференції. Відповідне 
клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання 
конкурсної комісії на посаду керівника закладу культури;
    9.4. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після 
закінчення строку приймання документів на посаду керівника закладу 
культури.
    9.5. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані 
кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність 
кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються 
кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в 
автобіографії.
    9.6. Особа не допускається до участі у відборі кандидатів на посаду 
керівника закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у 
пунктах 2 та 5 цього Положення, за рішенням конкурсної комісії на 
заміщення вакантної посади керівника закладу культури.
    9.7. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з 
кандидатами на посаду керівника закладу культури, під час якої заслуховує 
публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і 
п’ять років.
    9.8. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів 
на посаду керівника закладу культури є:
- післядипломна освіта у галузі управління;
- ступінь МВА (Master of Business Administration), MPA (Master of Public 
Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістр бізнес-адміністрування 
чи магістра державного управління;
- науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;
- досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, 
установах, програмах, проектах у сфері культури;
- володіння офіційними мовами Європейського Союзу;
- досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
- схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової 
інформації;
- бездоганна ділова репутація.



    9.9. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця 
конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті 
відділу, сайті селищної ради, спосіб голосування визначається рішенням 
конкурсної комісії.
    9.10. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на 
засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого 
складу конкурсної комісії.
    9.11. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена 
конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в 
голосуванні.
    9.12. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів на посаду 
керівника закладу культури або відсутності зацікавлених осіб до участі в 
конкурсі, конкурсна комісія проводить повторний конкурс на заміщення 
вакантної посади керівника закладу культури. Повторний конкурс 
проводиться у порядку, визначеному пунктами 2, 6 – 10.12. цього Порядку.
    9.13. Керівник органу управління зобов’язаний призначити переможця 
конкурсу керівником комунального закладу культури не пізніше двох місяців
з дня оголошення конкурсу. Підставою для призначення керівника закладу 
культури на посаду є підписання контракту. У даному контракті зазначається
термін його дії. 
     9.14. Контракт з керівником закладу культури визначає основні вимоги до 
діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, 
та інші умови. Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу 
культури є:
- виконання програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що 
розглядалися на засіданні конкурсної комісії;
- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;
- критерії оцінки праці керівника;
- умови оплати праці керівника;
- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні 
наслідки для його сторін;
    9.15. Конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури 
визначається таким, що не відбувся, в разі, коли:
- відсутні заяви про участь у конкурсному відбору;
- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
- конкурсною комісією не визначено претендента.

Селищний голова                                                                      О.М. Шаповалов



 
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ    ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ       РІШЕННЯ

від             .2018 року №             ____  сесія  селищної
ради    смт. Воскресенське                                                     восьмого скликання

«Про затвердження конкурсної документації, утворення
конкурсної комісії на передачу в
концесію цілісного майнового комплексу – 
системи водопостачання (комунікацій та споруд)
с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області,
що знаходиться на балансі Воскресенської селищної ради»
 
Керуючись ст. 406 Господарського Кодексу України, статтями 26,60 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом України  «Про
концесію»,  ст.  7  ЗаконуУкраїни  «Про  особливості  передачі  в  оренду  чи
концесію об’єктів централізованого водо-теплопостачання і водовідведення,
що перебувають у комунальній власності», Постановами Кабінету Міністрів
України від 12 квітня 2000 року №642 «Про затвердження Положення про
проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на
об’єкти  права  державної  та  комунальної  власності,  які  надаються  в
концесію»,  від  12  квітня  2000  року  №639  «Про  затвердження  Методики
розрахунку  концесійних  платежів»,  на  виконання  рішення  XV сесії 
Воскресенської селищної ради восьмого скликання від 06 березня 2018 року
№ 31 „Про  розгляд  пропозиції  передачі  системи  водопостачання  с.
Пересадівка Вітовського району Миколаївської області в концесію”, селищна
рада

 

в и р і ш и л а :

1. Затвердити  матеріали інвентаризації та висновок по оцінці системи
водопостачання (комунікацій та споруд) с. Пересадівка Вітовського району



Миколаївської області, що знаходиться на балансі Воскресенської селищної
ради

2.  Установити розмір  реєстраційного  внеску  для  участі  в  конкурсі  з
передачі  в  концесію  цілісного  майнового  комплексу -  системи
водопостачання (комунікацій та споруд)  с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області, що знаходиться на балансі Воскресенської селищної
ради 4     000 грн.

3. Затвердити інструкцію для заявників на участь в конкурсі з передачі
в  концесію  цілісного  майнового  комплексу  -  системи  водопостачання
(комунікацій та споруд)  (додаток №І).

4.  Затвердити  інструкцію  для  претендентів  на  участь  в  конкурсі  з
передачі  в  концесію  цілісного  майнового  комплексу  -  системи
водопостачання (комунікацій та споруд) (додаток №ІІ).

5.  Затвердити  Порядок  роботи  конкурсної  комісії  для  проведення
концесійного конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу
- системи водопостачання (комунікацій та споруд)  (додаток №ІІІ).

6. Затвердити склад конкурсної комісії з передачі в концесію цілісного
майнового  комплексу  - системи  водопостачання  (комунікацій  та  споруд)
(додаток №ІV).

7.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на поспійну
комісію  з  питань  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та
охорони природи 
 

 

Селищний голова                                                                         О.М. Шаповалов

 

 



                                             Додаток № І

до рішення Воскресенської селищної ради

                                                 від «____ » _______20___р. №____

 
Інструкція

для заявників на участь в конкурсі з передачі в концесію
цілісного майнового комплексу - системи водопостачання (комунікацій

та споруд)  с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області, що
знаходиться на балансі Воскресенської селищної ради

 
1. Загальні питання

1.1. Ця  інструкція  (далі  за  текстом  –  «Інструкція  для  заявників  »)
розроблена  у  відповідності  до  Законів  України  «Про  концесії»  від
16.07.1999р.  №  997-ХІУ  зі  змінами  та  доповненнями,  «Про  особливості
передачі  в  оренду  чи  концесію  об’єктів  у  сферах  теплопостачання,
водопостачання  та  водовідведення  ,  що  перебувають  у  комунальній
власності»  від  21.10.2010р.  №  2624-УІ  зі  змінами  та  доповненнями,
«Положення  про  проведення  концесійного  конкурсу  та  укладання
концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності,
які  надаються у концесію»,  затвердженого постановою  Кабінету Міністрів
України від 12.04.2000р. №642.

1.2. Інструкція для заявників визначає порядок оформлення та подачі
заявниками  документів,  порядок  реєстрації  їх  учасниками  конкурсу  з
передачі в концесію (далі за текстом – «концесійний конкурс»). Інструкція
для  заявників  визначає  загальні  вимоги  до  претендентів,  порядок  роботи
конкурсної комісії під час розгляду заявок та допущення заявників до участі
в конкурсі з передачі в концесію цілісного майнового комплексу- системи
водопостачання  (комунікацій та споруд)  с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області, що знаходиться на балансі Воскресенської селищної
ради (надалі – система водопостачання).

1.3. Завданням концесійного конкурсу є визначення юридичної особи,
фізичної особи – підприємця чи фізичної особи , яка забезпечить найкращі
умови здійснення концесійної діяльності.

1.4. Взяти  участь  у  концесійному  конкурсі  може будь-яка  юридична
особа, фізична особа – підприємець або фізична особа.

1.5. Конкурсна  комісія  забезпечує  осіб,  що  бажають  взяти  участь  у
концесійному  конкурсі,  на  їх  письмовий  запит,  інформацією  щодо  умов
конкурсу,  вимог  до  оформлення  та  порядку  подання  заявок  на  участь  у
конкурсі  –  видає  цю інструкцію,  форму заявки  на  участь  у  концесійному



конкурсі  (додаток  до  цієї  Інструкції)  та  умови  конкурсу  (додаток  до  цієї
Інструкції).

1.6. Розгляд  заяв  заявників  та  реєстрація  заявників  учасниками
конкурсу проводиться в один етап, за результатами якого конкурсна комісія
готує  висновки  та  повідомляє  заявника  про  його  реєстрацію  учасником
конкурсу.

2. Склад документації для заявників :

2.1. Документація  для  заявників  включає  документи,  необхідні  для
підготовки заявок:

2.1.1. Інструкцію  для  заявників  на  участь  в  конкурсі  з  передачі  в
концесію цілісного  майнового  комплексу -  системи  водопостачання
(комунікацій  та  споруд)  с.  Пересадівка  Вітовського  району Миколаївської
області,  що  знаходиться  на  балансі  Воскресенської  селищної  ради з
додатками, а саме:

– заявка на участь у концесійному конкурсі (форма) (Додаток 1);

–  умови  конкурсу,  щодо  передачі  в  концесію  цілісного  майнового
комплексу -  системи водопостачання(комунікацій та споруд)  с. Пересадівка
Вітовського  району  Миколаївської  області,  що  знаходиться  на  балансі
Воскресенської селищної ради  (Додаток 2);

– інформація про об’єкт концесії (Додаток 3);

– план технічного розвитку об’єкта концесії (Додаток 4).

2.1.2. Інформацію про оголошення конкурсу.

3. Порядок подання, розгляду заявок для заявників:
3.1. З  дня  оголошення  концесійного  конкурсу  будь-яка  юридична

особа, фізична особа – підприємець, фізична особа , що має бажання взяти
участь  у  концесійному  конкурсі,  може  подати  відповідну  заявку  до
конкурсної комісії.

3.2. Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також – «заявки»)
подаються  конкурсній  комісії  протягом  сорока  днів з  дня  оголошення
конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються
претендентами на участь у конкурсі.

3.3. Заявки  подаються  конкурсній  комісії  на  адресу,  вказану
конкурсною комісією в оголошенні конкурсу.

3.4. Заявки,  що  надійшли  до  конкурсної  комісії  після  закінчення
встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

3.5. У  заявці  претендентів  –  юридичних  осіб  зазначаються:  повне
найменування;  місцезнаходження  (юридична  адреса);  дата,  місце  та
найменування  органу  державної  реєстрації;  організаційно-правова  форма,
загальні відомості про посадових осіб; реквізити всіх банківських рахунків;
телефон  (телефакс);  обраний  претендентом  спосіб  отримання  повідомлень
від  конкурсної  комісії  щодо  розгляду  заявки  та  конкурсної  документації



(поштою, кур’єрською поштою і т. ін); перелік документів, що додаються до
заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

3.6. У заявці претендентів – фізичних осіб- підприємців зазначаються:
прізвище, ім’я, по батькові; місце реєстрації за даними паспорту; дата, місце
та найменування органу державної реєстрації фізичної особи як підприємця;
реквізити  всіх  банківських  рахунків;  телефон  (телефакс);  обраний
претендентом  спосіб  отримання  повідомлень  від  конкурсної  комісії  щодо
розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і
та ін.); перелік документів, що додаються до заявки (з зазначенням кількості
аркушів кожного документу).

3.7. У  заявці  претендентів  –  фізичних  осіб  зазначаються:  прізвище,
ім’я,  по  батькові;  місце  реєстрації  за  даними паспорту;  паспортні  данні  в
частині  –  номер,  серія,  дата,  орган  та  місце  видачі  такого  документа  ;
реквізити  всіх  банківських  рахунків;  телефон  (телефакс);  обраний
претендентом  спосіб  отримання  повідомлень  від  конкурсної  комісії  щодо
розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і
т. ін..); перелік документів, що додаються до заявки (з зазначенням кількості
аркушів кожного документу).

3.8. Форму заявки наведено у додатку до цієї Інструкції.
3.9. До заявки додаються:
3.9.1. документи,  що підтверджують реєстраційні дані заявника та

його повноваження:
–  нотаріально  засвідчена  копія  статуту  або  іншого  установчого

документу (для юридичних осіб);
–  нотаріально  засвідчена  копія  свідоцтва  про  державну  реєстрацію

суб’єкта підприємницької  діяльності – за наявності (для резидентів). У разі
створення  претендента  після  набрання  чинності  Законом  України  «Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  скасування
свідоцтва  про  державну  реєстрацію  юридичної  особи  та  фізичної  особи-
підприємця» від 07.04.2011 року № 3205-УІ надається  оригінал виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
чинної на дату подання заявки;

– нотаріально засвідчена копія паспорту (для фізичних осіб);
–  нотаріально  засвідчена  копія  документу,  що  підтверджує  факт

реєстрації  нерезидента  у  країні  його  реєстрації  та  місцезнаходження  (для
нерезидентів);

–  нотаріально  засвідчена  копія  документу,  що  підтверджує  факт
існування іноземної юридичної особи, виданого не раніше ніж за двадцять
днів до дня подання заявки (для юридичних осіб-нерезидентів);

–  копія  рішення  про  призначення  (обрання)  виконавчого  органу
(керівника) заявника (для юридичних осіб-резидентів);

–  нотаріально  засвідчена  копія  документу,  що  містить  дані  про
виконавчий орган (керівника) заявника (для юридичних осіб-нерезидентів);

–  оригінал рішення уповноваженого органу управління заявника про
участь у концесійному конкурсі (для юридичних осіб);

– копії довіреностей всіх уповноважених представників заявника,  що
підписали заявку та/або додані до неї документи та/або подали документи до



конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від імені юридичної особи
без  довіреності).  У  разі  видачі  довіреності  заявником –  фізичною особою
надаються нотаріально засвідчені копії довіреностей.

3.9.2. документи,  що  підтверджують  можливість  заявника
забезпечити належне фінансування концесійної діяльності:

– копія балансу підприємства за 2017 рік (за наявності) та за останній
звітний  період,  що  передує  даті  подачі  заявки  (для  юридичних  осіб  –
резидентів);

– копія звіту про фінансові результати за 2017 рік (за наявності) та за
останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб –
резидентів);

– копія звіту про рух грошових коштів за 2017 рік (за наявності) та за
останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб –
резидентів) – за наявності;

– оригінал довідки про те , що статутний капітал заявника сформований
в повному обсязі, видана заявником та завірена аудитором (для юридичних
осіб – резидентів);

– оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за
2017  рік  та/або  за  звітні  періоди  що  передують  даті  подачі  заявки  (для
фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб);

– копія декларації про доходи фізичної особи за 2017 рік та/або за звітні
періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);

–  нотаріально засвідчена  копія документа про взяття  претендента  на
облік як платника податків (для всіх претендентів);

–  оригінал  довідки  органу  державної  податкової  служби  про
відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), чинної
на дату подання заявки (для резидентів);

– копія повідомлення Пенсійного фонду про взяття заявника на облік
як  платника  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне
страхування (для резидентів);

–  оригінал  довідки,  виданої  уповноваженим  органом  (установою)
України, яка підтверджує, що відносно заявника не порушено провадження у
справі про банкрутство, заявник не визнаний банкрутом та не перебуває у
процедурі банкрутства,  видана не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня
подання заявки (для резидентів);

–  оригінал  витягу  з  єдиного  реєстру  заборон  відчуження  об’єктів
нерухомого  майна  про  наявність/відсутність  заборони  на  відчуження  або
арешту нерухомого майна, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до
дня подання заявки (для резидентів);

–  оригінал  витягу  з  державного  реєстру  іпотек  про
наявність/відсутність іпотек, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до
дня подання заявки (для резидентів);

– оригінал витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна про
наявність/відсутність податкової застави та інших застав, виданого не раніше
ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);

– фінансова звітність про результати діяльності претендента за 2017 рік
(за  наявності)  та  за  останній  звітний  період  2018 року,  що  пройшла



аудиторську перевірку за міжнародними стандартами (для юридичних осіб –
нерезидентів);

– оригінали довідок з усіх банківських установ, в яких відкриті рахунки
на ім’я заявника, про відсутність у заявника простроченої заборгованості за
кредитними та будь-якими іншими зобов’язаннями перед банками, виданих
не  раніше  ніж  за  чотирнадцять  днів  до  дня  подання  заявки  (для  всіх
претендентів).

3.9.3. документи, що містять відомості про наявність у заявника або
його власників  досвіду обслуговування об’єктів в сфері  водопостачання,  а
також  можливості  технологічного  і  організаційного  забезпечення
відповідного виду діяльності.

На  підтвердження  наявності  в  штатному  розкладі  працівників,  які
мають  досвід  обслуговування  об’єктів  централізованого  водопостачання,
об’єктів водопостачання заявник подає наступні документи:

– копія штатного розкладу заявника на останню календарну дату, яка
передує даті подачі документів та станом на 31.12.2017 року.

–         копія наказу про затвердження штатного розкладу заявника на
останню календарну дату, яка передує даті подачі документів та станом на
31.12.2017 року.

–         копія  трудових книжок працівників,  які  мають стаж та  досвід
роботи з обслуговування об’єктів централізованого водопостачання;

–         копії  посвідчень,  сертифікатів  та  інших  кваліфікаційних
документів , що підтверджують кваліфікацію цих працівників;

Форма, зміст та кількість інших зазначених документів визначаються
заявником самостійно.

Власником у контексті цієї Інструкції є юридична або фізична особа,
яка володіє часткою у статутному капіталі заявника станом на дату подання
заявки.

3.10. Заявка та додатки до неї складаються українською мовою. У разі
подання документів іншою мовою заявник разом з ними надає їх переклад на
українську мову, засвідчений нотаріально.

3.11. Документи,  що  видані  уповноваженими  органами  іноземних
держав,  подаються  за  умови  їх  легалізації  (крім  випадків,  коли  за
законодавством  України  та  міжнародними  договорами  України  такі
документи легалізації не підлягають) або за умови проставляння апостилю чи
дотримання інших формальних процедур (крім випадків, коли між Україною
та  відповідною  державою  укладена  угода  про  приймання  документів  без
будь-яких процедур спеціального посвідчення документів).

3.12. Заявка та додатки, що складені заявником, повинні бути підписані
заявником/уповноваженим представником заявника  та  засвідчені  печаткою
заявника (за наявності печатки).

3.13. Копії  документів,  що  додаються  до  заявки  та  щодо  яких  ця
Інструкція не вимагає нотаріального посвідчення, мають містити на кожному
аркуші  з  текстом  напис  «Згідно  з  оригіналом»  із  зазначенням  посади,



прізвища, ім’я, по батькові заявника/уповноваженого представника заявника,
що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника
та печаткою заявника (за наявності печатки).

3.14. Заявка та додатки до неї повинні бути викладені без підчисток або
дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень.

3.15. У випадку необхідності внесення виправлень у текст документів
(при  неможливості  виготовлення  нового  документу)  виправлення
здійснюються шляхом перекреслення помилкової частини тексту, написання
правильної  частини  тексту  та  здійснення  напису  «Виправленому  на«___»
вірити»,  який  засвідчується  підписом  уповноваженої  особи  заявника  та
печаткою заявника (за  наявності  печатки).  При цьому виправлення  мають
бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене можна
було прочитати.

3.16. Заявка та додані до неї документи мають бути зшиті разом однією
ниткою (стрічкою), пронумеровані наскрізь з першого по останній аркуш та
містити  на  останньому  аркуші  (на  місцізшивання)  напис
«Прошито__аркушів(а)»,  що  засвідчується  підписом
заявника/уповноваженого  представника  заявника  та  печаткою заявника  (за
наявності печатки).

3.17. Заявки та додані до неї документи подаються заявником особисто
або  уповноваженим представником  заявника,  або  надсилаються  поштою з
описом вкладення та повідомленням про вручення.

3.18. Заявки, що надійшли до конкурсної комісії, підлягають реєстрації.
3.19. Конкурсна  комісія  в  десятиденний  строк  після  надходження

заявки розглядає її на предмет повноти наданих відомостей та відповідності
претендента  кваліфікаційним  вимогам,  з  встановленим  Законом  України
«Про  особливості  передачі  в  оренду  чи  концесію  об’єктів  у  сферах
теплопостачання,  водопостачання  та  водовідведення  ,  що  перебувають  у
комунальній  власності»  і  умовами  конкурсу,  і  за  результатами  такого
розгляду приймає рішення про прийняття заявки або її відхилення, про що
повідомляє  заявника  (у  разі  відхилення  –  з  обґрунтуванням  причини)  у
спосіб, визначений заявником у заявці.

3.20. Неподання  у  заявці  та  доданих  до  неї  документів  необхідної
інформації,  подання  її  у  неповному  обсязі  або  подання  неправдивої,
недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки (недопущення
до участі в концесійному конкурсі).

3.21. Заявник, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку
на  участь  у  конкурсі  в  разі  усунення  обставин,  що  стали  причиною  її
відхилення.

3.22. Заявник, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія одночасно
з повідомленням про прийняття заявки надає у спосіб, визначений заявником
в  заявці,  інформацію щодо  способу,  строків,  місця  одержання  конкурсної
документації  у  повному  обсязі,  а  також  банківські  реквізити  для  сплати
реєстраційного внеску.

3.23. Реєстраційний  внесок  за  участь  у  концесійному  конкурсі
становить  4000   гривень.  Зазначені кошти використовуються на підготовку



процедури  та  проведення  концесійного  конкурсу  і  поверненню  не
підлягають.

3.24. Після сплати реєстраційного внеску заявник направляє платіжний
документ про сплату реєстраційного внеску конкурсній комісії.  Після чого
конкурсна комісія реєструє заявника , як учасника концесійного конкурсу у
Журналі реєстрації заявок претендентів на участь у концесійному конкурсі,
та  на  протязі  10  днів,  з  моменту  отримання  підтвердження  про  сплату
реєстраційного  внеску  ,  повідомляє  про  це  заявника  в  письмовій  формі  у
спосіб, визначений заявником у заявці.
 

 

Секретар селищної ради                                                                    Т.П. Білозор

 

 

Додаток 1
до Інструкції для заявників

на участь в конкурсі
з передачі в концесію

цілісного майнового комплексу  - системи водопостачання
(комунікацій та споруд)  с. Пересадівка 

Вітовського району Миколаївської області, 
що знаходиться на балансі 

Воскресенської селищної ради
 

ЗАРЕЄСТРОВАНО



в Журналі реєстрації заявок претендентів

на участь у концесійному конкурсі:

реєстраційний №___________

від «___»______________20_____ р.

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
з передачі в концесію цілісного майнового комплексу-  системи

водопостачання (комунікацій та споруд)  с. Пересадівка Вітовського
району Миколаївської області, що знаходиться на балансі

Воскресенської селищної ради
 

смт.  __________                                                         «___»« ________» 20__ р.

__________________________________________________________________

(повне найменування претендента / прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________

(місцезнаходження претендента / місце реєстрації)

__________________________________________________________________

(дані про державну реєстрацію претендента)

цим  підтверджує  свій  намір  взяти  участь  у  конкурсі  з  передачі  в
концесію  цілісного  майнового  комплексу -  системи  водопостачання
(комунікацій  та  споруд) с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської  області,  що  знаходиться  на  балансі  Воскресенської
селищної ради.

Реквізити банківських рахунків заявника:_________________________

Телефон (телефакс) заявника:___________________________________

Обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії
щодо  розгляду  заявки  та  конкурсної
документації:___________________________________________________ .

(поштою, кур’єрською поштою і т. ін)

Додатки:

1 . ________________________________________________- н а__ арк.,

2 . ________________________________________________- н а __ арк.,

3 . ________________________________________________- н а __ арк.,

4 . __________________________________________________- на _ арк.,



5……..

Загальна кількість аркушів , що подано в пакеті до заявки на участь в
конкурсі  з  передачі  в  концесію  цілісного  майнового  комплексу  -  системи
водопостачання  (комунікацій та споруд)   с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області, що знаходиться на балансі Воскресенської селищної
ради
– ______________ шт. ( кількість шт. прописом).

 

_____________________________________________________________

(посада) (підпис претендента / уповноваженої особи претендента) (прізвище,
ім’я, по батькові)

 

М.П.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                  Т.П. Білозор

Додаток 2

до Інструкції для заявників
на участь в конкурсі

з передачі в концесію
цілісного майнового комплексу - системи водопостачання

(комунікацій та споруд)  с. Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області, 

що знаходиться на балансі 
Воскресенської селищної ради

 

УМОВИ



конкурсу щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу  -
системи водопостачання (комунікацій та споруд) с. Пересадівка

Вітовського району Миколаївської області, що знаходиться на балансі
Воскресенської селищної ради 

 
Метою  проведення  конкурсу  є  конкурентний  відбір  юридичної  (суб’єкта
підприємницької  діяльності)  або  фізичної  особи  –  підприємця,  фізичної
особи,  яка  забезпечить  найкращі  умови  здійснення  концесійної  діяльності
щодо  об’єкта  комунальної  власності  Воскресенської  об’єднаної
територіальної  громади  цілісного  майнового  комплексу  –  системи
водопостачання  (комунікацій та споруд)  с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області, що знаходиться на балансі Воскресенської селищної
ради а саме: майно, яке забезпечує достатній для самостійного здійснення
господарської діяльності у сфері надання послуг, пов’язаних з постачанням
споживачам води, у відповідності з вимогами діючого законодавства України
про  концесії,  Цивільним,  Господарським,  Земельним  кодексами  України,
іншими законодавчими актами.
 

І. ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОБ’ЄКТА КОНЦЕСІЇ
 

Об’єктом концесії є цілісний майновий комплекс - система водопостачання
(комунікацій  та  споруд)  с.  Пересадівка  Вітовського  району Миколаївської
області, а саме: обладнання, свердловини, башти.

Майно,  що  входить  до  складу  об’єкта  концесії  визначається  концесійним
договором.

 

II. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ КОНКУРСУ
(ОСНОВНІ КОНЦЕСІЙНІ УМОВИ)

 
1.  Територія  здійснення  концесійної  діяльності: с.  Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області

2. Строк дії концесійного договору:  10   років.
3. Загальні вимоги до претендентів:
3.1. Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать
умови здійснення концесійної діяльності централізованого водопостачання, у
сфері водопостачання та обслуговування об’єктів водопостачання.
3.2. Наявність  в  штатному  розкладі  працівників,  які  мають  досвід
обслуговування  об’єктів  централізованого  водопостачання,  об’єктів
водопостачання (водопроводу, свердловин, водонапірних башт) не менш ніж
1    (  один  )  р  і  к та  наявність  можливості  технологічного  та  організаційного
забезпечення у сфері надання послуг, пов’язаних з постачання споживачам
води.
4. Основні обов’язки концесіонера:



4.1. Використовувати об’єкт концесії за цільовим призначенням;
4.2. Сплачувати концесійні платежі.
4.3. Інвестувати протягом строку дії концесійного договору власні кошти в
об’єкт концесії згідно з інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії,
розробленою концесіонером на підставі Плану технічного розвитку об’єкта
концесії.
4.4. Нести поточні витрати, що необхідні для належного утримання об’єкта
концесії  та забезпечення безперервного надання послуг з централізованого
водопостачання.
4.5. За власні кошти здійснювати витрати по страхуванню об’єкта концесії.
Страхування об’єкта концесії обов’язкове.

4.6. Забезпечувати  додержання  ліцензійних  умов  у  процесі  здійснення
діяльності;
4.7. Протягом  дії  концесійного  договору  перебувати  на  обліку  як  платник
податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із здійсненням
концесійної діяльності.
4.8. Забезпечувати  своєчасну  сплату  податків,  передбачених  чинним
законодавством України;
4.9. Здійснювати  за  рахунок  власних  коштів  видатки  з  залучення  й
обслуговування запозичених коштів у випадку їх залучення.
4.10. Інформувати  концесієдавця про свою виробничу діяльність у випадках,
порядку  та  в  терміни,  встановлені  чинним  законодавством  України  та
концесійним договором.

5. Види діяльності, послуги, які здійснюватимуться як концесійні:
Надання  послуг  з  централізованого  водопостачання  для  населення  та
підприємств,  установ,  організацій  усіх  форм  власності,  що  розташовані  в
с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.

Послуги  з  централізованого  водопостачання в  обсягах,  що  забезпечують
потреби  всіх  категорій  споживачів  на  території  здійснення  концесійної
діяльності.

Надання  населенню,  що  проживає  на  території  здійснення  концесійної
діяльності,  послуг  з  централізованого  водопостачання здійснюється
відповідно  до  діючих  законодавчих  актів,  нормативів,  норм,  стандартів,
порядків і правил.

6.  Умови  надання  земельних  ділянок,  необхідних  для  здійснення
концесійної діяльності:
Оренда на строк, не менший строку дії концесійного договору. Концесіонер
зобов’язаний укласти договори оренди землі не пізніше одного року з дня
набрання  чинності  концесійним  договором.  Орендна  плата  за  право
користування  земельними  ділянками  сплачується  відповідно  до  чинного
законодавства України та умов договорів оренди землі.

7. Перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню:
Забезпечення централізованого водопостачання.



Протягом  трьох  місяців з  дня  підписання концесійного  договору
концесіонер  зобов’язаний  забезпечити  відповідність  своєї  матеріально-
технічної  бази  та  штату  спеціалістів  ліцензійним  умовам  здійснення
господарської  діяльності  з  водопостачання  і  одержати  ліцензію  на
відповідний  вид  діяльності  згідно  чинного  законодавства  України.  За
відсутності необхідної ліцензії надання послуг забороняється.

8. Умови встановлення, зміни цін (тарифів) на надані послуги:
Розробка  економічно  обґрунтованих  розрахунків,  затвердження  та  зміна
тарифів на  послуги, пов’язані  із  водопостачанням  здійснюється в порядку,
визначеному  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про
державне  регулювання  у  сфері  комунальних  послуг»,  Указом  Президента
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері  комунальних  послуг»,  постановами  Кабінету  Міністрів  України,
іншими нормативно-правовими актами.

9. Умови найму, використання праці працівників:
9.1. Під час провадження концесійної діяльності  концесіонер використовує
працю максимальної кількості працівників – громадян України.
9.2. Недопущення створення заборгованості по заробітній платі перед
працівниками.

9.3. Створення умов праці, які відповідають вимогам чинного законодавства
України.
9.4. Працевлаштування  інвалідів  у  порядку,  встановленому  діючим
законодавством України.

10. Умови використання вітчизняних сировини, матеріалів:
Концесіонер при здійсненні концесійної діяльності повинен використовувати
технологію,  матеріали,  сировину  та  техніку  в  першу  чергу  вітчизняного
виробництва,  які  відповідають  діючим  стандартам  якості  та  мають  рівні
властивості (умови використання, експлуатації) з технологіями, матеріалами,
сировиною та технікою виробників інших країн, та за умови, що подібний
вибір  обґрунтований  економічними  чи  екологічними  факторами  і  якщо
матеріали  та  сировина  вітчизняного  виробництва  більш  надійні  з
технологічної  точки  зору.  У  іншому  випадку  концесіонер  має  право
використовувати матеріали та сировину іноземного виробництва.

11. Умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії, умови та порядок
відшкодування  концесіонеру  невідшкодованої  протягом  дії  договору
концесії  вартості  створених  (збудованих)  за  рахунок  концесіонера
об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення об’єкта концесії:
11.1. Концесіонер  повинен  відповідно  до  умов  концесійного  договору  за
рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне
переоснащення)  об’єкта,  отриманого  в  концесію.  Проведення  таких
покращень не тягне за собою перегляду концесійного платежу.
11.2. З  метою  використання  об’єкта  концесії  для  надання  послуг  щодо
задоволення  громадських  потреб  у  сфері  водопостачання концесіонер



здійснює  поліпшення  (реконструкцію,  технічне  переоснащення)  майна  чи
придбаває  майно  за  умови  та  в  обсягах  не  менших,  ніж  передбачено
концесійним договором. У випадку внесення змін до концесійного договору
в  частині  збільшення  або  зменшення  об’єму  та  переліку  необхідних
покращень  в  об’єкт  концесії  –  концесіонер  здійснює  такі  поліпшення  з
урахуванням внесених змін .
11.3. На  наданий  у  концесію  об’єкт,  у  тому  числі  поліпшений
(реконструйований,  технічно  переоснащений)  концесіонером,  на  майно,
придбане  концесіонером  за  рахунок  амортизаційних  відрахувань,  на  суму
яких  зменшено  концесійний  платіж,  зберігається  право  комунальної
власності  об’єднаної  територіальної  громади.  У  разі  припинення
концесійного  договору  вартість  проведених  концесіонером  покращень  та
придбаного майна,  за  рахунок амортизаційних відрахувань ,  на суму яких
зменшено  концесійний  платіж,  концесіонеру  концесієдавцем  не
відшкодовується.
11.4. У  разі  якщо  поліпшення  відповідно  до  умов  концесійного  договору
полягають  у  заміні  обладнання  в  складі  об’єкта  концесії  на  нове,  право
власності на старе (демонтоване) та встановлене нове обладнання належить
Воскресенській об’єднаній територіальній громаді.
         11.5. Поточний  ремонт  наданого  в  концесію  об’єкта  концесіонер
зобов’язаний проводити за власний рахунок. Капітальний ремонт наданого в
концесію  об’єкта  проводиться  концесіонером  у  визначені  концесійним
договором строки за рахунок прибутку концесіонера . Витрати, необхідні для
підтримання  наданого  в  концесію  об’єкта  в  робочому  стані  (проведення
технічного  огляду,  нагляду,  обслуговування,  ремонту  тощо)  та  одержання
первинно  визначеної  суми  майбутніх  економічних  вигод  від  його
використання,  здійснюються  за  рахунок  концесіонера  та  включаються  до
складу витрат концесіонера або відображаються як капітальні інвестиції.
11.6. Відшкодування  витрат,  понесених  концесіонером  у  зв’язку  з
поліпшенням  наданого  в  концесію  об’єкта,  здійснюється  за  рахунок
отриманого  прибутку  від  концесійної  діяльності.  У  тих  випадках  ,  коли
концесіонер  здійснює  поліпшення  об’єкту  концесії  ,  які  не  передбаченні
інвестиційною програмою та концесійним договором , право власності на
майно створене в результаті таких покращень залишається за концесіонером.

11.7. Концесієдавець має право протягом строку дії  концесійного договору
здійснювати  поліпшення  основних  фондів  об’єкта  концесії,  які  не
передбачені інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, за рахунок
бюджетних  коштів.  При  цьому  здійснення  таких  покращень  повинно
відбуватись  за  попереднім  погодженням  із  концесіонером  та  не  повинне
суперечити (перешкоджати) концесійній діяльності концесіонера.
11.8. У  разі  дострокового  припинення  договору  концесії  не  з  вини
концесіонера  концесієдавець  відшкодовує  концесіонеру,  невідшкодовану
протягом дії договору, вартість поліпшення, проведеного концесіонером по
відношенню до майна , що належить концесієдавцю.
11.9. Право  власності  на  майно,  придбане,  створене  (збудоване)
концесіонером  за  рахунок  власних  та/або  залучених  коштів  –  належить
концесієдавцю (відповідній територіальній громаді). 



12. Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів:
12.1. Концесійний  платіж  сплачується  за  фактичне  управління
(експлуатацію)  об’єкта  концесії.  Концесійний  платіж  нараховується  та
сплачується  з  дня  передачі  об’єкта  концесії  концесіонеру  за  актом
приймання-передачі  до  дня  повернення  об’єкта  концесії  концесієдавцю за
актом приймання-передачі.
12.2. Концесійні платежі сплачуються концесіонером незалежно від наслідків
господарської  діяльності  у  розмірі,  визначеному  концесійним  договором
щомісячно.
12.3. Концесійні  платежі  сплачуються  (вносяться)  шляхом  безготівкового
перерахування  грошових  коштів  на  рахунок  місцевого  бюджету.  Суми
концесійного платежу, надмірно перераховані до бюджету, зараховуються в
наступні  платежі  або  повертаються  концесіонеру  в  5-денний термін з  дня
одержання його письмової заяви.
12.4. Концесійні  платежі  встановлюються  відповідно  до  Закону  України
«Про  особливості  передачі  в  оренду  чи  концесію  об’єктів  у  сферах
теплопостачання,  водопостачання  та  водовідведення,  що  перебувають  у
комунальній  власності»  у  фіксованому  розмірі,  враховуючи  вартість
наданого  в  концесію  об’єкта  за  результатами  його  оцінки,  проведеної  в
порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність.
Розмір  річного  концесійного  платежу не  може перевищувати  10  відсотків
вартості майна, що передається в концесію.

Фіксований розмір концесійних платежів, встановлений виходячи з вартості
наданого  в  концесію  об’єкта,  підлягає  індексації  відповідно  до
законодавства.

12.4.1. Для  визначення  розміру  концесійного  платежу  за  перший  повний
календарний місяць, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта
концесії  в  концесію,  (надалі  –  «перший  місяць»)  розраховується  розмір
річного концесійного платежу за формулою:
К пл — 0,02 х Вф х ( Фгал / Фнг ) ,

де:  Вф  –  загальна  вартість  об’єкта  концесії,  визначена  в  концесійному
договорі, у гривнях; Фгал – середня фондовіддача у відповідній галузі; Фнг –
середня  фондовіддача  по  народному  господарству.  При  цьому  для
розрахунку  застосовуються  показники  «Фгал»  та  «Фнг»,  обчислені
Мінекономрозвитку за перший квартал на підставі статистичного бюлетеня
«Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України
різних форм власності».

12.4.2. Розмір  концесійного  платежу  за  перший  квартал  визначається  за
формулою:
К пл. кв = ( К пл / 4) х Іп.о х Ік ,

де:  Кпл  –  розмір  річного  концесійного  платежу,  визначений  за  вказаною
вище формулою, у гривнях; Іп.о – індекс інфляції з дати проведення оцінки
об’єкта  концесії  до  моменту  підписання  акту  приймання-передачі  об’єкта
концесії в концесію; Ік – індекс інфляції за перший квартал.



12.4.3. Концесійний платіж за календарний квартал, в якому був підписаний
акт  приймання-передачі  об’єкта  концесії  в  концесію,  розраховується  за
наступною формулою:
К пл. в конц = К пл. кв х Кднів управ / Кднів /кв ,

де:  Кпл. в конц – розмір концесійного платежу за календарний квартал,  в
якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію;
Кпл. кв – розмір концесійного платежу за перший квартал; Кднів управ –
кількість  календарних  днів  фактичного  управління  (експлуатації)  об’єкта
концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта
концесії  в  концесію;  Кднів/  кв  –  кількість  календарних днів  у  кварталі,  в
якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію.

Концесійний  платіж  за  квартал,  в  якому  був  підписаний  акт  приймання-
передачі об’єкта концесії в концесію, сплачується одночасно з концесійним
платежем за перший квартал.

12.4.4. Концесійний платіж за  квартал,  в  якому відбулось  підписання  акту
приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії, розраховується
за наступною формулою:
Кпл. з конц = Кпл х Кднів управ / К днів/ кв х Ікв ,

де:  Кпл.  з  конц – розмір концесійного платежу за календарний квартал,  в
якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії з концесії; К
пл.  –  розмір  концесійного  платежу  за  попередній  квартал;  Кднів  управ  –
кількість  календарних  днів  фактичного  управління  (експлуатації)  об’єкта
концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта
концесії з концесії; К днів/кв – кількість календарних днів у кварталі, в якому
був  підписаний  акт  приймання-передачі  об’єкта  концесії  з  концесії;  Ікв  –
індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось підписання акту
приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії.

Концесійний  платіж  за  квартал,  в  якому  відбулось  підписання  акту
приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії, сплачується у
строк, встановлений для сплати концесійного платежу за цей квартал.

12.4.5. Про  розмір  розрахованого  концесійного  платежу  за  відповідний
квартал  концесіонер  повідомляє  концесієдавця  в  строк,  встановлений
концесійним договором.
12.4.6. У  разі  зменшення  вартості  об’єкта  концесії  протягом  календарного
кварталу (зокрема, у зв’язку зі списанням майна, виведенням його зі складу
об’єкта  концесії)  концесійний  платіж  за  такий  квартал  визначається  за
наступною формулою:
Кпл . кв. зменшений = ( Кпл х Кднів / Кднів/кв) х Ікв + (Кпл х ( Вф .зменшена
/ Вф ) х (Кднів/кв – Кднів) / Кднів /кв ) х І кв ,

де:  Кпл  –  розмір  концесійного  платежу  за  попередній  квартал;  Кднів  –
кількість  днів  фактичного  управління  об’єктом  концесії  за  незміненою
вартістю у розрахунковому кварталі; Кднів/кв – кількість календарних днів у
розрахунковому кварталі; Вф – загальна вартість об’єкта концесії до зміни;
Вф.зменшена  –  загальна  вартість  об’єкта  концесії  після  зміни,  що



визначається шляхом зменшення показника В ф на вартість майна, визначену
на день надання його у концесію, що виключено зі складу об’єкта концесії;
Ікв – індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось зменшення
вартості об’єкта концесії.

Розмір  концесійного  платежу  за  календарний  квартал,  що  настає  за
кварталом,  в  якому  відбулось  зменшення  вартості  об’єкта  концесії,
визначається за формулою:

К пл кв = К пл х (Вф. зменшена / Вф ) х Ікв.з х Іп,

де: Кпл – розмір концесійного платежу календарний квартал, розрахований
виходячи  з  вартості  об’єкта  концесії  до  зменшення  його  вартості;  Вф  –
загальна  вартість  об’єкта  концесії  до  зміни;  В  ф.  зменшена  –  загальна
вартість об’єкта концесії  після зміни, що визначається шляхом зменшення
показника  Вф  на  вартість  виключеного  зі  складу  об’єкта  концесії  майна,
визначену  на  день  надання  його  у  концесію;  Ікв.з  –  індекс  інфляції  за
квартал, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії; Іп – індекс
інфляції за календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось
зменшення вартості об’єкта концесії.

Розмір  концесійного  платежу  за  календарний  квартал,  що  настає  за
кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії, є базою
для розрахунку розміру концесійного платежу за наступний квартал.

Про зміну складу об’єкта концесії сторони укладають відповідну додаткову
угоду до концесійного договору.

12.4.7. У разі  збільшення вартості  об’єкта  концесії  протягом календарного
кварталу (у зв’язку із передачею концесіонеру за його згодою нового майна
до  складу об’єкта  концесії,  придбаного  або створеного  за  рахунок коштів
місцевого або державного бюджетів, або у разі проведення концесієдавцем
покращень об’єкта концесії за згодою концесіонера) концесійний платіж за
такий квартал визначається за наступною формулою:
Кпл. кв. збільшений = ( Кпл х Кднів / Кднів/кв ) х Ікв + ( Кпл.(н) х ( Кднів/ кв
– Кднів ) / Кнів /кв )

де:  Кпл  –  розмір  концесійного  платежу  за  попередній  квартал;  Кднів  –
кількість  днів  фактичного  управління  об’єктом  концесії  за  незміненою
вартістю у розрахунковому кварталі; Ікв – індекс інфляції за розрахунковий
квартал, в якому відбулось збільшення вартості об’єкта концесії; Кднів/ кв –
кількість  календарних  днів  у  розрахунковому  кварталі;  Кпл.(н)  –  розмір
концесійного платежу за повний календарний квартал виходячи з вартості
об’єкта концесії із збільшеною вартістю.

Кпл.(н) розраховується за наступною формулою:

Кпл.(н) = 0,02 х Вф (п) х ( Фгал / Фнг ) / 4,

де:  В  ф  (п  )  –  переоцінена  вартість  об’єкта  концесії,  у  гривнях;  Ф гал  –
середня фондовіддача у відповідній галузі; Фнг – середня фондовіддача по
народному  господарству.  При  цьому  для  розрахунку  застосовуються



показники  «Фгал»  та  «Фнг»  ,  обчислені  Мінекономрозвитку  за
розрахунковий  квартал,  у  якому  відбулось  збільшення  вартості  об’єкта
концесії,  на  підставі  статистичного  бюлетеня  «Основні  показники  роботи
підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності».

Розмір  концесійного  платежу  за  повний  календарний  квартал  виходячи  з
вартості  об’єкта  концесії  із  збільшеною вартістю є  базою для  розрахунку
розміру концесійного платежу за наступний квартал.

Вф(п)  –  показник,  який  застосовується  виключно  для  визначення  розміру
концесійного  платежу  за  розрахунковий  квартал.  Вф(п)  розраховується  за
наступною формулою:

Вф(п) = Вф(до зміни) + Вф (створених),

Де: Вф(до зміни) – проіндексована вартість об’єкта концесії станом на дату
збільшення  його  вартості,  визначається  шляхом  індексації  вартості  майна
об’єкта концесії, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, за період
з дати оцінки майна (за виключенням майна, що виключено зі складу об’єкта
концесії та з урахуванням майна, що включено до складу об’єкта концесії) до
дати  збільшення  вартості  об’єкта  концесії;  Вф  (створених)  –  вартість
проведених  покращень  (майна,  придбаного  або  створеного)  за  рахунок
коштів місцевого або державного бюджетів, визначена шляхом проведення
незалежної оцінки.

Вартість проведених покращень, визначена шляхом проведення незалежної
оцінки, визначається як різниця між вартістю поліпшеного основного засобу,
визначеною  шляхом  проведення  незалежної  оцінки,  та  його  вартістю  до
поліпшення з урахуванням індексу інфляції з дати проведення попередньої
незалежної оцінки цього основного засобу.

Датою  збільшення  вартості  об’єкта  концесії  є  дата  незалежної  оцінки
покращень (майна), проведеної за рахунок концесієдавця.

Про  збільшення  вартості  об’єкта  концесії  сторони  укладають  відповідну
додаткову угоду до концесійного договору.

12.4.8. Протягом  строку  дії  концесійного  договору  розмір  концесійного
платежу  за  кожний  наступний  квартал  визначається  шляхом  коригування
концесійного платежу за попередній квартал на індекс інфляції за поточний
квартал.
12.4.9. Концесійний платіж, що підлягає сплаті концесіонером за відповідний
період, зменшується на суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але
не  більш  як  на  суму  концесійного  платежу).  На  суму  нарахованих
амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму концесійної плати,
концесіонер  зобов’язується  у  порядку  і  в  строк,  встановлені  договором
концесії, здійснювати погоджені з концесієдавцем роботи щодо поліпшення
об’єкта концесії.
За  нецільове  використання  таких  коштів  до  концесіонера  застосовуються
штрафні  санкції  в  розмірі  100  відсотків  сум,  використаних  за  нецільовим



призначенням, з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки
Національного банку України.

У  разі,  якщо  сума  нарахованих  за  квартал  амортизаційних  відрахувань
перевищує  суму  відповідного  квартального  концесійного  платежу,
концесійний  платіж  сплаті  не  підлягає.  Розмір  концесійного  платежу
зменшується також: у разі списання або виведення зі складу об’єкта концесії
окремих одиниць майна та у випадку зміни законодавства, що регламентує
порядок розрахунку концесійних платежів.

12.5. За  порушення  строків  внесення  концесійних  платежів  концесіонер
сплачує  пеню  в  розмірі  подвійної  облікової  ставки  Національного  Банку
України, що діяла у період, у який було допущено прострочення, від суми
простроченого концесійного платежу за кожний день прострочення.
12.6. Концесієдавець має право за власний рахунок та за згодою концесіонера
проводити  поліпшення  наданого  в  концесію  об’єкта,  після  чого  об’єкт
концесії  підлягає  переоцінці,  а  концесійний  платіж  –  пропорційному
збільшенню.  Концесіонер,  що  дав  згоду  на  проведення  концесієдавцем
покращень,  не  має  права  заперечувати  проти  збільшення  розміру
концесійного платежу, пов’язаного з таким поліпшенням.
13. Порядок використання амортизаційних відрахувань:
13.1. Амортизаційні  відрахування  використовуються  концесіонером  на
відновлення основних фондів об’єкта концесії (поліпшення об’єкта концесії,
капітальний ремонт об’єкта концесії, придбання майна, обладнання і т. ін.,
необхідного для здійснення концесійної діяльності у сфері водопостачання).
При  цьому  відновлення  основних  фондів  за  рахунок  амортизаційних
відрахувань, які передаються концесієдавцю, здійснюється в межах суми, на
яку було зменшено суму концесійного платежу.

При цьому відновлення основних фондів здійснюється в межах суми, на яку
було зменшено суму концесійного платежу.

13.2. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю
концесіонера,  використовуються  концесіонером  відповідно  до  чинного
законодавства України.

14. Умови відновлення об’єкта концесії та його повернення:
14.1.У разі  припинення концесійного договору (крім випадків  припинення
договору  внаслідок  знищення  об’єкта  концесії)  концесіонер  повертає
концесієдавцеві об’єкт концесії разом тільки з тими покращеннями  об’єкта
концесії,  які  були  створенні  (виконані)  ним  на  виконання  інвестиційної
програми розвитку та на виконання програми використання амортизаційних
відрахувань  для  цілей  зменшення  обсягів  оплати  концесійного
платежу,проведеними за час дії  договору концесії,  незалежно від загальної
суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час.
14.2. Об’єкт підлягає  поверненню концесієдавцю протягом 10 календарних
днів з дня припинення концесійного договору.
14.3. В разі несвоєчасного повернення об’єкта концесії з вини концесіонера
концесіонер  сплачує  концесієдавцю  пеню  в  розмірі  0,1%  від  балансової
вартості об’єкта за кожен день прострочення.



14.4. У  разі  дострокового  припинення  концесійного  договору  у  зв’язку  зі
смертю  концесіонера  –  фізичної  особи  об’єкт  вважається  повернутим
концесієдавцеві з дня припинення договору.
14.5. У разі  припинення договору концесії  у  зв’язку із  знищенням об’єкта
концесії,  що  був  застрахований  на  користь  концесіонера,  останній
зобов’язаний  за  власний  рахунок  відновити  об’єкт  та  передати  його
коцесієдавцеві.
14.6. Відшкодування  витрат,  понесених  концесіонером  у  зв’язку  з
поліпшенням  наданого  в  концесію  об’єкта,  здійснюється  за  рахунок
отриманого прибутку від концесійної діяльності. Зазначені витрати в частині,
що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності,
компенсації концесієдавцеві не підлягають.
14.7. Якщо концесіонер допустив погіршення стану об’єкта концесії або його
загибель,  він  відшкодовує  концесієдавцю  реальні  збитки,  заподіяні  в
результаті цього, в повному обсязі, або здійснює повне відновлення об’єкта
концесії,  якщо  не  доведе,  що  погіршення  або  загибель  об’єкта  концесії
виникла не з його вини і якщо збитки не були відшкодовані у відповідності з
укладеними договорами страхування об’єкта концесії.
14.8. У разі  розірвання концесійного договору,  закінчення строку його дії,
ліквідації  концесіонера  у  зв’язку  з  визнанням  його  банкрутом  або
анулювання  ліцензії  на  здійснення  відповідного  виду  господарської
діяльності  концесіонер  зобов’язаний  повернути  концесієдавцю  об’єкт
концесії на умовах, зазначених у концесійному договорі.
14.9. Про  повернення  об’єкта  концесії,  що  перебуває  у  комунальній
власності,  представниками  концесієдавця  та  концесіонера  складається
відповідний акт.
15. Умови страхування концесіонером об’єкта концесії:
15.1. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об’єкта концесії несе
концесіонер.

15.2. Майно, отримане концесіонером або створене відповідно до умов
концесійного  договору,  страхується  концесіонером  за  рахунок  власних
коштів на користь концесіонера.

15.3. Концесіонер  зобов’язаний  протягом  трьох  місяців  з  дня  отримання
об’єкта  у  концесію  укласти  угоду  про  страхування  майна,  переданого  у
концесію.
15.4. У  разі  настання  страхового  випадку  страхові  суми  (страхове
відшкодування), що виплачується страховиком, повністю спрямовуються на
відновлення робочого стану об’єкта концесії. Роботи з відновлення робочого
стану об’єкта концесії повинні розпочатися не пізніше 60 днів після настання
страхового випадку.
15.5. Концесієдавець має бути ознайомлений з усіма страховими полісами.
16.  Порядок  та  умови  списання  майна  у  складі  об’єкта  концесії,
виведення його з експлуатації та зі складу об’єкта концесії:
16.1. Списанню підлягає майно в складі об’єкта концесії, що:
– непридатне для подальшого використання (фізично та морально зношене);



– пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення
його є неможливим або економічно недоцільним).

16.2. За наявності підстав для списання майна, визначених у п. 16.1 цих умов,
концесіонер  має  право  звернутись  до  концесієдавця  з  відповідним
зверненням.
16.3. Може бути виведено (виключено) зі складу об’єкта концесії:
–  майно,  що  морально  застаріло,  в  зв’язку  з  чим  стало  непридатним  для
подальшого використання;

–  майно,  щодо якого  відпала  необхідність  його використання  в  зв’язку  зі
здійсненням  заходів  щодо  реконструкції,  модернізації,  технічного
переоснащення  об’єкта  концесії,  введення  нових  технологій,  процесів  та
будь-яких інших подібних обставин;

16.4. За  наявності  підстав  для  виведення  (виключення)  майна  зі  складу
об’єкта  концесії,  визначених  в  п.  16.3.  цих  умов,  концесіонер  має  право
звернутись до концесієдавця з відповідним зверненням.
Концесієдавець протягом 60 календарних днів з дня отримання відповідного
звернення  концесіонера  та  проекту  додаткової  угоди  до  концесійного
договору  укладає  додаткову  угоду  про  зміну  складу  об’єкта  концесії  у
зв’язку з виведенням (виключенням) майна зі складу об’єкта концесії.

16.5. Списання  майна  оформлюється  відповідним  актом  концесіонера,
складеним відповідно до законодавства України. Зазначений акт є підставою
для виключення даного об’єкта зі складу об’єкта концесії.
16.6. Протягом  3  робочих  днів  з  дня  укладання  додаткової  угоди  до
концесійного договору про виведення (виключення) майна зі складу об’єкта
концесії сторони підписують акт приймання-передачі відповідного майна. 
16.7. Роботи  з  демонтажу  майна,  що  пропонується  до  списання  або  до
виведення  (виключення)  зі  складу  об’єкта  концесії,  здійснюються
концесіонером за власний рахунок.
17.  Відомості  про  обсяг  фінансування  робіт  з  експлуатації  об’єкта
концесії, а також відомості, що підтверджують можливість претендента
забезпечити належне фінансування концесійної діяльності:
17.1. Концесіонер зобов’язаний інвестувати власні та/або залучені  кошти в
об’єкт концесії згідно з інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії.
17.2. Відомості,  що  підтверджують  можливість  претендента  забезпечити
належне  фінансування  концесійної  діяльності,  наведено  у  конкурсній
документації.
17.3. Строки  виконання  концесіонером  інвестиційних  зобов’язань
передбачаються інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії,  яка є
невід’ємною частиною концесійного договору, та не повинні перевищувати
строку концесії.
18. Передача прав та обов’язків концесіонера третім особам:
Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або
частково  третім  особам  майнові  права  на  об’єкти,  що  перебувають  у
власності  концесієдавця. Право концесіонера на управління (експлуатацію)
об’єктом  концесії  є  виключним  і  не  може  бути  передано  третім  особам



концесієдавцем  без  згоди  концесіонера  або  концесіонером  без  згоди
концесієдавця.

19. Отримання згоди Антимонопольного комітету:
20.1. Передача об’єкта концесії в концесію, згідно частини 2 статті 22 Закону
України  «Про  захист  економічної  конкуренції»  є  концентрацією,  яка
відповідно до статті 24 вищевказаного Закону, може бути здійснена тільки за
умови отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України,
або адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.
20.2. Заява  на  отримання  такого  дозволу  подається  згідно  з  вимогами
«Положення  про  порядок  подання  заяв  до  Антимонопольного  комітету
України  про  попереднє  отримання  дозволу  на  концентрацію  суб’єктів
господарювання  (Положення  про  концентрацію)»,  затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету  України від  19  лютого  2002
року № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня
2002 року за № 284/6572 (з наступними змінами та доповненнями).

20.3. У разі коли переможець конкурсу протягом 50 календарних днів з дня
повідомлення про визначення його переможцем конкурсу не надав документ
про  згоду  органу  Антимонопольного  комітету  на  отримання  концесії,
концесієдавець у тижневий термін після неодержання такої згоди відхиляє
рішення комісії про визначення переможця конкурсу.
20.4. Інформація стосовно об’єкта концесії, що повинна міститися у заяві для
надання згоди органу Антимонопольного комітету на отримання об’єкта у
концесію, визначається конкурсною документацією.
20. Контроль за виконанням концесійного договору концесієдавцем:
20.1. Концесіонер  надає  уповноваженому  органу  концесієдавця  доступ  до
об’єкта  концесії  з  метою  здійснення  контролю  за  виконанням  умов
концесійного  договору  та  стану  надання  послуг  з  централізованого
водопостачання  шляхом  відвідування  території  об’єкта  концесії  та
витребування інформації, а також документів для ознайомлення.
21. Відповідальність за порушення умов концесійного договору:
21.1. За  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов’язань,  визначених
концесійним  договором,  сторони  несуть  відповідальність  відповідно  до
чинного законодавства України та умовам концесійного договору.
21.2. Сплата  штрафних  санкцій  не  звільняє  сторони  від  виконання  своїх
зобов’язань за концесійним договором.
22.  Порядок  оформлення,  подання  та  оцінки  конкурсних  пропозицій,
визначення переможця концесійного конкурсу:
22.1. Реєстраційний  внесок  за  участь  у  концесійному  конкурсі  становить
4     000    грн.  (  чотири  тисячі  .).   Зазначені  кошти  використовуються  на
підготовку процедури конкурсу і поверненню не підлягають.
22.2. Порядок оформлення та подання претендентами конкурсних пропозицій
визначається конкурсною документацією.
22.3. Порядок розкриття конкурсних пропозицій, критерії та порядок оцінки
конкурсних пропозицій визначається конкурсною документацією.
22.4. Порядок  визначення  переможця  концесійного  конкурсу  та  порядок
укладення концесійного договору визначається конкурсною документацією.



23. Інші умови.
23.2. У  разі,  якщо  у  законодавстві  України,  що  регулює  концесійну
діяльність,  відбулись  зміни,  внаслідок  чого  окремі  положення  цих  умов
стають такими, що суперечать нормам законодавства, застосовуються норми
законодавства України.
 

 

Секретар селищної ради                                                                     Т.П. Білозор

 



Додаток З
до Інструкції для заявників

на участь в конкурсі
з передачі в концесію

цілісного майнового комплексу- системи водопостачання
 (комунікацій та споруд) с. Пересадівка 

Вітовського району Миколаївської області

Інформація
про об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс-система водопостачання с.

Пересадівка Вітовського району Миколаївської області
 

Об’єктом концесії є цілісний майновий комплекс -  система водопостачання
(комунікації  та споруди)  с.  Пересадівка  Вітовського району Миколаївської
області, а саме: обладнання (труби, насоси, лічильники, станції управління,
свердловини,  обладнання  свердловин),  яке  забезпечує  діяльность  у  сфері
надання послуг, пов’язаних з постачанням споживачам води.

Перелік  майна,  що  входить  до  складу  об’єкта  концесії,  визначається
концесійним договором.

 1. Виробнича діяльність Підприємства.

Система  централізованого  водопостачання  с.  Пересадівка –  це  комплекс
інженерних  споруд  та  водних  мереж,  що  забезпечують  безперебійне
централізоване водопостачання села, а саме водопровід довжиною 17,25 км.,
артезіанські свердловини з обладнанням № 116г-91, № 2463, № 1087, № 2147,
№ 2151 та водонапірна башта Рожновського  3 шт.. Водопровід введений в
експлуатацію у 1980 році.

Таблиця 1
 

Характеристики свердловин

№
Найменування

об' єкту
Адреса

Рік введення
в

експлуатацію

Одиниц
я

виміру

Глибин
а/кількі

сть 

1
Свердловина

№116г-91 вул. Перемоги 1991
м/м3

/год 54/20,6

2
Свердловина 
№2463

вул. Михайла Грушевського
(Леніна) 1988

м/м3

/год 15/8,0

3
Свердловина 
№1087 вул. Ів.  Франка 1962

м/м3

/год 60/6,0



4
Свердловина 
№2147 вул. Шевченко 1972

м/м3

/год 74/7,0

5
Свердловина 
№2151 вул. Істоміна 1972

м/м3

/год 70,5/6,0

Характеристика водогону

1

Водопровід 
азбестова труба, 
d=100/12 мм

- -
м 4 000

2

Водопровід 
чавунна труба, 
d=76/5 мм

- -
м 12 000

3

Водопровід 
пластмасова 
труба, d=57/15 
мм

- -

м 250

4

Водопровід 
пластмасова 
труба, d=100/8 
мм

- -

м 1 000

Башти Рожновського

10
Башта 
Рожновського вул. Ів.  Франка 1962 шт./м3

1/16

11
Башта 
Рожновського вул. Шевченко 1972 шт./м3

1/16

12
Башта 
Рожновського вул. Перемоги 2013 шт./м3

1/16

 

Секретар селищної ради                                                                      Т.П. Білозор

 

Додаток 4
до Інструкції для заявників

на участь в конкурсі
з передачі в концесію

системи водопостачання  (комунікацій та споруд)
с. Пересадівка

 Вітовського району Миколаївської області

План технічного розвитку з передачі в концесію
системи водопостачання (комунікацій та споруд), що передається в

концесію



№ п/п Назва заходу Мета впровадження

1

 
Забезпечення експлуатації 
об’єкта

Покращення експлуатаційних

властивостей об’єкту.

2

 

Реконструкція водопровідної 
мережі

Оптимізація грошових

витрат. Покращення надійності та 
якості водопостачання

 

 

 Секретар селищної ради                                                                  Т.П. Білозор

 

                                                         

 Додаток № 2

до рішення Воскресенської селищної ради

від «____ » _______20___р. №____

Інструкція
для претендентів на участь в конкурсі з передачі в концесію

цілісного майнового комплексу - системи водопстачання (комунікацій та
споруд) с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області, що

знаходиться на балансі Воскресенської селищної ради  
 

1. Загальні питання.



1.1. Ця  інструкція  (далі  за  текстом  –  «Інструкція  для  претендентів»)
розроблена  у  відповідності  до  Законів  України  «Про  концесії»  від
16.07.1999р.  №  997-ХІV  зі  змінами  та  доповненнями,  «Про  особливості
передачі  в  оренду  чи  концесію  об’єктів  у  сферах  теплопостачання,
водопостачання  та  водовідведення,  що  перебувають  у  комунальній
власності»  від  21.10.2010р.  №  2624-VІ  зі  змінами  та  доповненнями,
«Положення  про  проведення  концесійного  конкурсу  та  укладання
концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності,
які  надаються у концесію»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.04.2000р. № 642.
1.2. Інструкція є складовою конкурсної документації з проведення конкурсу з
передачі  в  концесію  цілісного  майнового  комплексу  -  системи
водопостачання  (комунікацій та споруд)  с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області, що знаходиться на балансі Воскресенської селищної
ради  (далі за текстом – «концесійний конкурс»). Інструкція визначає загальні
вимоги до порядку оформлення та подання конкурсних пропозицій.
1.3. Завданням концесійного конкурсу є визначення юридичної чи фізичної
особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності.
1.4. Взяти участь у концесійному конкурсі може будь-яка юридична особа
або фізична особа – підприємець, фізична особа .
1.5. Концесійний конкурс проводиться конкурсною комісією, створеною за
рішенням Воскресенської селищної ради.
1.6. Конкурсна  комісія  забезпечує  осіб,  що  бажають  взяти  участь  у
концесійному  конкурсі,  на  їх  письмовий  запит,  інформацією  щодо  умов
конкурсу,  вимог  до  оформлення  та  порядку  подання  заявок  на  участь  у
конкурсі та конкурсних пропозицій – видає Інструкцію для претендентів з
Додатками .
1.8. Претендентів,  заявки  яких  на  участь  у  концесійному  конкурсі  були
прийняті,  конкурсна  комісія,  після  сплати  ними  реєстраційного  внеску,
забезпечує конкурсною документацією у повному обсязі – видає Інструкцію
для  претендентів,  порядок  проведення  концесійного  конкурсу,  оцінки
конкурсних пропозицій та укладання концесійного договору (додаток до цієї
Інструкції).

1.8. Конкурс  проводиться  в  один  етап,  за  результатами  якого  конкурсна
комісія  готує  висновки  Воскресенській  селищній  раді для  визначення
переможця.
1.9. Об’єкт  права  комунальної  власності,  наданий  у  концесію,  не  підлягає
приватизації протягом дії концесійного договору.
2. Склад конкурсної документації
2.1. Конкурсна документація включає документи,  необхідні для підготовки
конкурсних пропозицій:
2.1.1. Інструкцію для претендентів на участь в конкурсі з передачі в концесію
системи водопостачання  с.  Пересадівка  Вітовського  району Миколаївської
області (обладнання,  свердловини,  башти),  що  знаходиться  на  балансі
Воскресенської селищної ради  з додатками, а саме:



–  порядок  проведення  концесійного  конкурсу,  оцінки  конкурсних
пропозицій  та  укладання  концесійного  договору  (Додаток   1  до  цієї
Інструкції).

– істотні умови договору концесії. (Додаток 2 до цієї Інструкції).

3. Порядок розроблення, оформлення та подання конкурсних пропозицій
3.1. Претенденти  протягом  дев’яносто  днів з  дня  оголошення  конкурсу
готують  та  подають  конкурсній  комісії  пропозиції  про  виконання  умов
конкурсу (конкурсні пропозиції).
3.2. Претендент може подати тільки одну конкурсну пропозицію.
3.3. Конкурсні  пропозиції,  що  надійшли  до  конкурсної  комісії  після
закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.
3.4. Конкурсна  пропозиція  претендента  повинна  включати  запропоновані
претендентом:
– послуги, які здійснюватимуться як концесійні;

– умови отримання земельних ділянок, якщо вона необхідна для здійснення
як концесійні;

– перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

–  умови встановлення,  зміни  цін  (тарифів)  на  послуги  з  централізованого
водопостачання;

– умови найму, використання праці працівників – громадян України;

– умови використання вітчизняних сировини, матеріалів;

– умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії та порядок їх компенсації;

– умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;

– порядок використання амортизаційних відрахувань;

– умови відновлення об’єкта концесії та його повернення;

– умови страхування концесіонером об’єкта концесії;

–  відомості  про  обсяг,  схеми і  графіки  фінансування  робіт  з  експлуатації
об’єкта концесії,  розрахунки вартості  робіт з  експлуатації  об’єкта концесії
тощо,  а  також гарантії,  які  підтверджують змогу  претендента  забезпечити
виконання істотних умов концесійного договору;

– інші відомості, які вважає за доцільне відобразити претендент у конкурсній
пропозиції.

3.5. Конкурсна  пропозиція  повинна  включати  перелік  документів,  що
додаються до неї (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).
3.6. До конкурсної пропозиції повинні додаватися наступні документи:
– оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців,  виданого  не  раніше  ніж  за  десять  днів  до  дня  подачі
претендентом своєї конкурсної пропозиції;

– у разі, якщо у документах, що були раніше подані претендентом разом із
заявкою відповідно до пункту 3.10. Інструкції для Заявників , відбулися будь-



які  зміни  (зокрема,  в  зв’язку  зі  сплином  встановленого  в  пункті  3.10.
Інструкції для Заявників строку дії документа, внесенням змін до установчих
документів претендента, зміни складу уповноважених осіб претендента і т.
ін), – претендент подає нові такі документи;

–  фінансова  звітність  претендента  за  останній звітний період,  що передує
дню подачі конкурсної пропозиції:

–         баланс  підприємства,  звіт  про  фінансові  результати,  звіт  про  рух
грошових коштів (за наявності) (для юридичних осіб – резидентів);
–         оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи (для
фізичних осіб);
–         фінансова  звітність,  що  пройшла  аудиторську  перевірку  за
міжнародними стандартами (для юридичних осіб – нерезидентів);
–  копії  довіреностей  уповноважених  представників  претендента,  що
підписали  конкурсну  пропозицію  та/або  додані  до  неї  документи  та/або
подали документи до конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від
імені  юридичної  особи  без  довіреності)  –  якщо  такі  повноваження  не
передбачені довіреностями, поданими раніше разом із заявкою. У разі видачі

довіреності  претендентом  –  фізичною  особою  надаються  нотаріально
засвідчені копії довіреностей;

– копія рішення власника претендента, про підготовку та подання конкурсної
пропозиції претендентом для подачі такої для участі в концесійному конкурсі
( для юридичних осіб);
– інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії, розроблена претендентом
на  підставі  Плану  технічного  розвитку  об’єкта  концесії.  Інвестиційна
програма розвитку об’єкта концесії повинна включати в себе: пропозиції про
суми та напрями внесення інвестицій (пооб’єктна розшифровка), строки та
форми внесення інвестицій (коштами, устаткуванням, матеріалами, ін.).

Претендент вправі запропонувати в інвестиційній програмі розвитку об’єкта
концесії умови більш привабливі, ніж ті, що викладені в Плані технічного
розвитку об’єкта концесії;

– документи, що підтверджують можливість претендента забезпечити взяті
на себе фінансові зобов’язання з виконання інвестиційної програми розвитку
об’єкта концесії та сплати концесійних платежів;

– інші документи, які вважає за необхідне надати претендент.

3.7. Форма конкурсної пропозиції та документів, що додаються до неї (надалі
разом  –  «документи  конкурсної  пропозиції»),  визначаються  претендентом
самостійно.
3.8. Документи  конкурсної  пропозиції  повинні  відповідати  тим  самим
вимогам, що встановлені в пунктах 3.10-3.15. Інструкції для Заявників , для
заявок та доданих до них документів.
3.9. Усі документи конкурсної пропозиції, що складаються з двох листів та
більше, мають бути пронумеровані, прошиті, містити напис «Прошито _____



аркушів(а)», засвідчені підписом претендента/уповноваженого представника
претендента та печаткою претендента (за наявності печатки).
3.10. Документи  конкурсної  пропозиції  подаються  конкурсній  комісії  у
запечатаному конверті (надалі – «конверт»).
3.11. Місця склеювання з оборотної сторони конверта повинні бути опечатані
печаткою  претендента  (за  наявності  печатки).  На  конверті  повинен  бути
здійснений наступний напис: «Конкурсна пропозиція (повне найменування
претендента)  на  участь  у  конкурсі  з  передачі  в  концесію  системи
водопостачання с.пересадівка Вітовського району Миколаївської області.
3.12. У випадку  неналежного склеювання конверту  та  подання конверту  в
незапечатаному  вигляді  конкурсна  комісія  не  несе  відповідальності  за
збереження документів, що містяться в конверті.
3.13. Конверт  подається  претендентом  особисто  або  уповноваженим
представником претендента, або надсилаються поштою з описом вкладення
та повідомленням про вручення.
3.14. Претенденти мають право зняти свої конкурсні пропозиції з розгляду на
будь-якому етапі,  про  що повідомляють конкурсну  комісію в  письмовому
вигляді.
3.15. Претенденти  мають  право  відкликати  подані  пропозиції  та  подати
замість  них  нові  не  пізніше  ніж  за  п’ять  робочих  днів  до  закінчення
встановленого строку подання пропозицій.
3.16. Для відкликання своєї  пропозиції або зняття її  з розгляду претендент
подає  до  конкурсної  комісії  заяву  у  довільній  формі,  підписану
претендентом/уповноваженим  представником  претендента  та  засвідчену
печаткою претендента (за наявності печатки) не пізніше ніж за п’ять робочих
днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій.
3.17. Претенденти мають право вносити зміни до конкурсних пропозицій з
метою їх вдосконалення.
3.18. Усі  витрати,  пов’язані  із  підготовкою  та  поданням  конкурсної
пропозиції несе претендент. Воскрсенська селищна рада у жодному випадку
не несе відповідальності  за  понесені претендентом витрати,  незалежно від
результатів концесійного конкурсу.
3.19. Конкурсні  пропозиції  повинні  бути  подані  за  адресою та  не  пізніше
дати, що зазначені в Інформації про оголошення концесійного конкурсу.
4.1. Протягом  двох  робочих  днів  після  закінчення  встановленого  строку
подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія реєструє претендентів, які
подали  і  не  відкликали  конкурсні  пропозиції  та  сплатили  реєстраційний
внесок, як учасників конкурсу.
В цей же строк конкурсна комісія надсилає учасникам конкурсу запрошення
на  участь  у  засіданні  конкурсної  комісії,  на  якому  здійснюватиметься
розкриття конкурсних пропозицій.

Таке запрошення направляється у спосіб, визначений у заявках на участь у
конкурсі.

5.  Порядок  проведення  конкурсу,  оцінки  конкурсних  пропозицій  та
укладання концесійного договору



5.1. Порядок  проведення  конкурсу,  оцінки  конкурсних  пропозицій  та
укладання концесійного договору викладений у додатку до цієї Інструкції.
6. Додатки
6.1. Додатками до цієї Інструкції є:
– Додаток 1 – «Порядок проведення конкурсу з передачі в концесію системи
водопостачання  (комунікацій та споруд)  с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської  області, оцінки  конкурсних  пропозицій  та  укладання
концесійного договору».

– Додаток 2 – «Істотні умови договору концесії».

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                  Т.П. Білозор

 

Додаток 1
до Інструкції для претендентів

на участь в конкурсі
з передачі в концесію

цілісного  майнового
комплексу  -   системи
водопостачання  (комунікацій
та  споруд)  с.  Пересадівка
Вітовського  району
Миколаївської  області,  що
знаходиться  на  балансі
Воскресенської селищної ради

Порядок проведення конкурсу

з передачі в концесію цілісного майнового комплексу  - системи
водопостачання  (комунікацій та споруд) с. Пересадівка Вітовського

району Миколаївської області, що знаходиться на балансі
Воскресенської селищної ради



 
1. Протягом   п’ятнадцяти  днів після  закінчення  встановленого  строку
реєстрації учасників конкурсу конкурсна комісія проводить конкурс.
2. Учасники мають право зняти свої конкурсні пропозиції з розгляду на будь-
якому етапі, про що повідомляють конкурсну комісію в письмовому вигляді.
3. Конкурс проводиться в один етап.
4. Конкурс проводиться у три стадії:
– перша стадія – розкриття конкурсних пропозицій;

– друга стадія – експертиза конкурсних пропозицій;

–  третя  стадія  –  оцінка  конкурсних  пропозицій  та  визначення  переможця
конкурсу.

5. Розкриття конкурсних пропозицій проводиться протягом 1 (один) робочий
ден після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій
на  засіданні  конкурсної  комісії  у  присутності  учасників  конкурсу.  На  цій
стадії проведення конкурсу встановлюється наявність необхідних документів
у конкурсних пропозиціях. Неявка учасників(а) конкурсу не є перешкодою
для проведення засідання комісії.
6. Протягом  5 календарних  днів  після  розкриття  конкурсних  пропозицій
конкурсна  комісія  здійснює  експертизу  відомостей,  які  містяться  в
конкурсних  пропозиціях.  На  цій  стадії  проведення  конкурсу  проводиться
перевірка відомостей, які містяться в конкурсних пропозиціях на предмет їх
достовірності, визначається відповідність поданих учасниками
документів умовам конкурсу.

При  визначенні  відповідності  документів  умовам  конкурсу  увага
приділяється:

–         правильності  оформлення  документів  конкурсної  пропозиції
відповідно до встановлених концесієдавцем вимог;

–         відповідності конкурсної пропозиції учасника вимогам концесієдавця;

–         правильності розрахунків, відсутності арифметичних помилок.

7. В окремих випадках, якщо виникають сумніви щодо достовірності наданих
відомостей,  конкурсна  комісія  має  право  вимагати  від  учасника  інші
документи і відомості, потрібні для з’ясування його особи, суті діяльності,
фінансового  стану,  та  організовує  отримання  додаткових  відомостей  від
відповідних органів виконавчої влади за належністю.
8. У  випадку  навмисного  подання  учасником  неправдивої  інформації  про
себе, подання їм неповної або неточної інформації, або ненадання учасником
конкурсу  необхідних  документів  або  відомостей,  які  вимагає  конкурсна
комісія,  конкурсна  комісія  робить  негативний  висновок  за  конкурсною
пропозицією такого учасника й приймає рішення про відхилення конкурсної
пропозиції.
9. Після  проведення  конкурсною  комісією  експертизи  відомостей,  які
містяться в конкурсних пропозиціях, конкурсна комісія на своєму засіданні
розглядає  подані  учасниками  конкурсу  конкурсні  пропозиції  разом  із



заявками на участь в конкурсі та доданими до них документами. На цій стадії
проведення конкурсу проводиться оцінка конкурсних пропозицій
та визначення переможця конкурсу.

10. Конкурсна  комісія  має  право,  якщо  буде  потреба,  залучати  без  права
голосу інших співробітників концесієдавця, а також сторонніх експертів та
консультантів.
11. Оцінка конкурсних пропозицій проводиться серед тих пропозицій, які не
були відхилені.
12. Конкурсні пропозицій оцінюються за наступними критеріями:

№
з\п

Конкурсні
бали

Критерій Порядок оцінки

1 від 0 до 10 Надійність учасника,
серйозність його 
намірів і
намірів його партнерів
 

Перевагу при оцінці отримує 
пропозиція учасника, який:
– має позитивний досвід 
ефективної діяльності
(підтверджений 
документально) щодо об’єктів у
сфері водопостачання.

2 від 0 до 5 Найбільш вигідна та 
надійна
схема фінансування 
проекту

Критеріями оцінки вигідності 
схеми фінансування
проекту є обсяги та напрямки 
фінансування. 

3 від 0 до 10 Найкращі умови 
використання
об’єкта концесії для 
надання
послуг щодо 
задоволення
громадських потреб
 

Перевагу при оцінці отримує 
учасник, пропозиція якого
щодо поліпшень умов 
експлуатації об’єкта концесії,
впровадження новітніх 
технологій, вдосконалення 
умов
обслуговування споживачів та 
підвищення якості
надання послуг буде 
найкращою та відображає
показники значної економії 
енергоресурсів. 

4 від 0 до 10 Найбільша частка 
власних
коштів, що вкладаються
учасником у 
фінансування
об’єкта концесії
 

Перевагу при оцінці отримує 
пропозиція учасника, який
при фінансуванні об’єкта 
концесії максимально
використовує власні кошти 
та/або кошти його
власників 

5 від 0 до 10 Найкоротші строки
будівництва, 
реконструкції або

Перевагу при оцінці отримує 
пропозиція учасника, що
містить найкоротші 



модернізації об’єкта 
концесії
 

обґрунтовані строки 
проведення
будівництва, реконструкції або 
модернізації об’єкта
концесії з урахуванням плану 
технічного розвитку
об’єкта концесії

 

*Власник –  у  пункті  12  цього порядку:  юридична  або  фізична  особа,  яка
володіє часткою у статутному капіталі учасника конкурсу станом на дату
проведення конкурсу.
13. За кожним з критеріїв, зазначених в таблиці пункту 12, кожен з членів
конкурсної комісії при розгляді конкурсних пропозицій присвоює учасникам
бали  (у  межах значень,  визначених  у  стовбці  2  таблиці  пункту  12).  Бали
визначаються кожним членом конкурсної комісії за власним переконанням.
14. Бал за кожним з критеріїв, зазначених в таблиці пункту 12, визначається
як  середнє  арифметичне  шляхом  поділу  загальної  суми  балів,  визначених
присутніми  на  засіданні  членами  конкурсної  комісії  за  відповідним
критерієм, на кількість присутніх на засіданні членів конкурсної комісії  та
округляється до другого знаку після коми.
15. Підсумкова  оцінка  кожної  окремої  конкурсної  пропозиції  визначається
шляхом складання всіх балів, підрахованих відповідно до пункту 14, за всіма
критеріями, визначеними в пункті 12.
16.  За  результатами  розгляду  конкурсних  пропозицій  конкурсна  комісія
визначає  переможця  конкурсу  –  учасника,  який  запропонував  найкращі
умови  здійснення  концесії  відповідно  до  умов  конкурсу  (конкурсна
пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів).
17. Результат  концесійного  конкурсу  оформляється  протоколом,  який
підписується всіма членами конкурсної комісії. Конкурсна комісія не пізніше
ніж через три робочі дні з дня підписання надсилає протокол концесієдавцю
для прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу.
18. На підставі висновків конкурсної комісії концесієдавець не пізніше ніж
протягом місяця приймає рішення про переможця конкурсу.
19. Конкурсна комісія не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття
концесієдавцем рішення про переможця конкурсу повідомляє переможця та
запрошує останнього на переговори для узгодження остаточної редакції та
укладання концесійного договору.
20. У разі якщо під час проведення конкурсу з’ясується, що після закінчення
встановленого  строку  реєстрації  учасників  конкурсу  зареєстровано  лише
одного  учасника,  концесієдавець  на  підставі  висновку  конкурсної  комісії
може прийняти рішення про визнання цього учасника переможцем конкурсу.
21. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли:
–         протягом  строку  прийняття  пропозицій  не  надійшло  жодної
пропозиції;

–         усі подані пропозиції не відповідають умовам конкурсу;



–         усі  подані  пропозиції  оформлені  з  порушенням умов,  визначених у
конкурсній документації,  а  виправлення  можуть  змінити  пропозицію
претендента;

–         вимоги  конкурсної  комісії  щодо  приведення  пропозицій  у
відповідність  з  умовами конкурсної  документації  не  виконані  усіма
претендентами у встановлений строк.

22. Повідомлення,  що  здійснюються  під  час  проведення  конкурсу,
направляються конкурсною комісією у спосіб, визначений у заявці на участь
у конкурсі. Повідомлення, здані на поштові відділення до кінця останнього
дня встановленого в цій документації  строку їх відправлення,  вважаються
відправленими з дотриманням строку.
23. Порядок  обчислення  строків  визначається  відповідно  до  положень
Цивільного кодексу України.
24. Спори,  пов’язані  з  проведенням  конкурсу,  розглядаються  у  судовому
порядку.
25. З  переможцем  конкурсу  після  погодження  всіх  умов  і  схвалення
остаточної  редакції  Воскресенською  селищною  радою укладається
концесійний  договір.  Концесієдавцем  у  договорі  виступає  Воскресенська
селищна рада.
26. Умови концесійного договору, що укладається з переможцем конкурсу,
не  повинні  відрізнятися  від  тих  умов  конкурсу,  які  стали  підставою  для
визнання  його  переможцем.  Якщо  в  періоді  між  затвердженням  умов
конкурсу з передачі в концесію відповідною радою та моментом укладання
концесійного договору ,  відбудуться зміни в законодавстві  України ,  які  є
суттєвими для такого договору ,  то в концесійному договорі повинні бути
враховані такі зміни та узгодженні сторонами в окремому порядку . На стадії
проведення  переговорів  до  проекту  концесійного  договору,  який
затверджений  Воскресенською селищною радою, до договору можуть бути
внесені зміни, які не погіршують стан концесієдавця.
27. Якщо  переможець  концесійного  конкурсу  відмовився  від  підписання
концесійного  договору,  висуває  неприйнятні  для  концесієдавця  умови
підписання  концесійного  договору,  рішення  про  переможця  концесійного
конкурсу анулюється та конкурсна комісія разом з концесієдавцем має право
розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував
найкращі умови здійснення концесії.
28. Заява  на  отримання  такого  дозволу  подається  згідно  з  вимогами
«Положення  про  порядок  подання  заяв  до  Антимонопольного  комітету
України  про  попереднє  отримання  дозволу  на  концентрацію  суб’єктів
господарювання  (Положення  про  концентрацію)»,  затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету  України від  19  лютого  2002
року № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня
2002 року за № 284/6572 (з наступними змінами та доповненнями).
29. У разі коли переможець конкурсу протягом 50 календарних днів з дня
повідомлення про визначення його переможцем конкурсу не надав документ
про  згоду  органу  Антимонопольного  комітету  на  отримання  концесії,



концесієдавець у тижневий термін після неодержання такої згоди відхиляє
рішення комісії про визначення переможця конкурсу.

 

Секретар селищної  ради                                                                    Т.П. Білозор

 

                                            Додаток 2
               до Інструкції для претендентів

                                                         на участь в конкурсі
                                                               з передачі в концесію цілісного

майнового комплексу -
 системи водопостачання

(комунікацій та споруд)
с. Пересадівка Вітовського

району Миколаївської
області, що знаходиться на

балансі Воскресенської
селищної ради

 

 Істотні  умови  договору  концесії  цілісного  майнового  комплексу  -
системи водопостачання   (комунікацій  та  споруд)  с.  Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області,  що знаходиться на балансі
Воскресенської селищної ради

 Ці умови (далі за текстом – «Умови ») розроблені у відповідності до Законів
України  «Про  концесії»  від  16.07.1999р.  №  997-ХІУ  зі  змінами  та
доповненнями , «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у
сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають
у  комунальній  власності»  від  21.10.2010р.  №  2624-УІ  зі  змінами  та
доповненнями,  «Положення  про  проведення  концесійного  конкурсу  та
укладання концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної



власності,  які  надаються у концесію», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.04.2000р. № 642.

2. Істотними умовами договору є :
– територія здійснення концесійної діяльності;

– строк дії концесійного договору;

– основні обов’язки концесіонера;

– види діяльності, послуги, які здійснюватимуться як концесійні;

– умови надання земельних ділянок, необхідних для здійснення концесійної
діяльності;

– перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

– умови встановлення, зміни цін (тарифів) на надані послуги;

– умови найму, використання праці працівників;

– умови використання вітчизняних сировини, матеріалів;

–  умови  та  обсяги  поліпшення  об’єкта  концесії,  умови  та  порядок
відшкодування концесіонеру невідшкодованої протягом дії договору концесії
вартості  створених  (збудованих)  за  рахунок  концесіонера  об’єктів  та
проведеного за його рахунок поліпшення об’єкта концесії;

– умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;

– порядок використання амортизаційних відрахувань;

– умови відновлення об’єкта концесії та його повернення;

– умови страхування концесіонером об’єкта концесії:

– порядок та умови списання майна у складі об’єкта концесії, виведення його
з експлуатації та зі складу об’єкта концесії;

– відомості про обсяг фінансування робіт з експлуатації об’єкта концесії, а
також  відомості,  що  підтверджують  можливість  претендента  забезпечити
належне фінансування концесійної діяльності;

–  зобов’язання  концесіонера  з  удосконалення  роботи  об’єкта  концесії  та
перелік  видів  майна,  що придбавається  концесіонером на виконання умов
концесійного договору;

– передача прав та обов’язків концесіонера третім особам;

– контроль за виконанням концесійного договору концесієдавцем;

– відповідальність за порушення умов концесійного договору;

– Територія здійснення концесійної діяльності:
–         село Пересадівка Вітовського району Миколаївської області

– Строк дії концесійного договору:
–         10 (десять) років – з моменту укладання.
– Основні обов’язки концесіонера:



1. Використовувати об’єкт концесії за цільовим призначенням;
2. Сплачувати концесійні платежі.
3. Інвестувати протягом строку дії концесійного договору власні кошти в

об’єкт концесії згідно з інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії,
розробленою концесіонером на підставі Плану технічного розвитку об’єкта
концесії.

4. Нести поточні витрати, що необхідні для належного утримання об’єкта
концесії  та забезпечення безперервного надання послуг з централізованого
водопостачання.

5. За власні кошти здійснювати витрати по страхуванню об’єкта концесії.
Страхування об’єкта концесії обов’язкове.

6. Забезпечувати  додержання  ліцензійних  умов  у  процесі  здійснення
діяльності;

7. Протягом дії концесійного договору перебувати на обліку як платник
податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із здійсненням
концесійної діяльності.

8. Забезпечувати  своєчасну  сплату  податків,  передбачених  чинним
законодавством України;

9. Здійснювати  за  рахунок  власних  коштів  видатки  з  залучення  й
обслуговування запозичених коштів у випадку їх залучення.

10. Інформувати концесієдавця про свою виробничу діяльність у випадках,
порядку  та  в  терміни,  встановлені  чинним  законодавством  України  та
концесійним договором.
– Види діяльності, послуги, які здійснюватимуться як концесійні:
 Надання  послуг  з  централізованого  водопостачання  для  населення  та
підприємств,  установ,  організацій  усіх  форм  власності,  що  розташовані  в
с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.

Послуги  з  централізованого  водопостачання в  обсягах,  що  забезпечують
потреби  всіх  категорій  споживачів  на  території  здійснення  концесійної
діяльності.

Надання  населенню,  що  проживає  на  території  здійснення  концесійної
діяльності,  послуг  з  централізованого  водопостачання здійснюється
відповідно  до  діючих  законодавчих  актів,  нормативів,  норм,  стандартів,
порядків і правил.

–  Умови  надання  земельних  ділянок,  необхідних  для  здійснення
концесійної діяльності:
Оренда на строк, не менший строку дії концесійного договору. Концесіонер
зобов’язаний укласти договори оренди землі не пізніше одного року з дня
набрання  чинності  концесійним  договором.  Орендна  плата  за  право
користування  земельними  ділянками  сплачується  відповідно  до  чинного
законодавства України та умов договорів оренди землі.

 

– Перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню:



 Забезпечення централізованого водопостачання.

Протягом трьох місяців з дня підписання концесійного договору концесіонер
зобов’язаний забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази та
штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності з
постачання  теплової  енергії  і  одержати  ліцензію  на  відповідний  вид
діяльності згідно чинного законодавства України. За відсутності необхідної
ліцензії надання послуг забороняється.

– Умови встановлення, зміни цін (тарифів) на надані послуги:
Розробка  економічно  обґрунтованих  розрахунків,  затвердження  та  зміна
тарифів на  послуги, пов’язані  із  водопостачанням  здійснюється в порядку,
визначеному  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про
державне  регулювання  у  сфері  комунальних  послуг»,  Указом  Президента
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері  комунальних  послуг»,  постановами  Кабінету  Міністрів  України,
іншими нормативно-правовими актами.

 - Умови найму, використання праці працівників:
1. Під  час  провадження  концесійної  діяльності  концесіонер

використовує працю максимальної кількості працівників – громадян України.
2. Недопущення створення заборгованості по заробітній платі перед

працівниками.

3. Створення  умов  праці,  які  відповідають  вимогам  чинного
законодавства України.

4. Працевлаштування  інвалідів  у  порядку,  встановленому  діючим
законодавством України.

- Умови використання вітчизняних сировини, матеріалів:
Концесіонер  при  здійсненні  концесійної  діяльності  повинен

використовувати технологію, матеріали, сировину та техніку в першу чергу
вітчизняного  виробництва,  які  відповідають  діючим  стандартам  якості  та
мають рівні властивості (умови використання, експлуатації) з технологіями,
матеріалами, сировиною та технікою виробників інших країн, та за умови,
що подібний вибір обґрунтований економічними чи екологічними факторами
і  якщо  матеріали  та  сировина  вітчизняного  виробництва  більш  надійні  з
технологічної  точки  зору.  У  іншому  випадку  концесіонер  має  право
використовувати матеріали та сировину іноземного виробництва.

- Умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії, умови та порядок
відшкодування  концесіонеру  невідшкодованої  протягом  дії  договору
концесії  вартості  створених  (збудованих)  за  рахунок  концесіонера
об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення об’єкта концесії:

 1. Концесіонер повинен відповідно до умов концесійного договору за
рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне



переоснащення)  об’єкта,  отриманого  в  концесію.  Проведення  таких
покращень не тягне за собою перегляду концесійного платежу.

 2. З  метою використання об’єкта концесії  для надання послуг щодо
задоволення  громадських  потреб  у  сфері  водопостачання концесіонер
здійснює  поліпшення  (реконструкцію,  технічне  переоснащення)  майна  чи
придбаває  майно  за  умови  та  в  обсягах  не  менших,  ніж  передбачено
концесійним договором. У випадку внесення змін до концесійного договору
в  частині  збільшення  або  зменшення  об’єму  та  переліку  необхідних
покращень  в  об’єкт  концесії  –  концесіонер  здійснює  такі  поліпшення  з
урахуванням внесених змін .
 3. На  наданий  у  концесію  об’єкт,  у  тому  числі  поліпшений
(реконструйований,  технічно  переоснащений)  концесіонером,  на  майно,
придбане  концесіонером  за  рахунок  амортизаційних  відрахувань,  на  суму
яких  зменшено  концесійний  платіж,  зберігається  право  комунальної
власності  об’єднаної  територіальної  громади.  У  разі  припинення
концесійного  договору  вартість  проведених  концесіонером  покращень  та
придбаного майна,  за  рахунок амортизаційних відрахувань ,  на суму яких
зменшено  концесійний  платіж,  концесіонеру  концесієдавцем  не
відшкодовується.
           4. У разі якщо поліпшення відповідно до умов концесійного договору
полягають  у  заміні  обладнання  в  складі  об’єкта  концесії  на  нове,  право
власності на старе (демонтоване) та встановлене нове обладнання належить
Воскресенській об’єднаній територіальній громаді.

5. Поточний  ремонт  наданого  в  концесію  об’єкта  концесіонер
зобов’язаний проводити за власний рахунок. Капітальний ремонт наданого в
концесію  об’єкта  проводиться  концесіонером  у  визначені  концесійним
договором строки за рахунок прибутку концесіонера . Витрати, необхідні для
підтримання  наданого  в  концесію  об’єкта  в  робочому  стані  (проведення
технічного  огляду,  нагляду,  обслуговування,  ремонту  тощо)  та  одержання
первинно  визначеної  суми  майбутніх  економічних  вигод  від  його
використання,  здійснюються  за  рахунок  концесіонера  та  включаються  до
складу витрат концесіонера або відображаються як капітальні інвестиції.

6. Відшкодування  витрат,  понесених  концесіонером  у  зв’язку  з
поліпшенням  наданого  в  концесію  об’єкта,  здійснюється  за  рахунок
отриманого  прибутку  від  концесійної  діяльності.  У  тих  випадках  ,  коли
концесіонер  здійснює  поліпшення  об’єкту  концесії  ,  які  не  передбаченні
інвестиційною програмою та концесійним договором , право власності на
майно створене в результаті таких покращень залишається за концесіонером.

7. Концесієдавець  має  право  протягом  строку  дії  концесійного
договору здійснювати поліпшення основних фондів об’єкта концесії, які не
передбачені інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, за рахунок
бюджетних  коштів.  При  цьому  здійснення  таких  покращень  повинно
відбуватись  за  попереднім  погодженням  із  концесіонером  та  не  повинне
суперечити (перешкоджати) концесійній діяльності концесіонера.
        8. У  разі  дострокового  припинення  договору  концесії  не  з  вини
концесіонера  концесієдавець  відшкодовує  концесіонеру,  невідшкодовану



протягом дії договору, вартість поліпшення, проведеного концесіонером по
відношенню до майна , що належить концесієдавцю.

9. Право  власності  на  майно,  придбане,  створене  (збудоване)
концесіонером  за  рахунок  власних  та/або  залучених  коштів  належить
концесієдавцю (відповідній територіальній громаді). 

- Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів:
1. Концесійний  платіж  сплачується  за  фактичне  управління

(експлуатацію)  об’єкта  концесії.  Концесійний  платіж  нараховується  та
сплачується  з  дня  передачі  об’єкта  концесії  концесіонеру  за  актом
приймання-передачі  до  дня  повернення  об’єкта  концесії  концесієдавцю за
актом приймання-передачі.

2. Концесійні  платежі  сплачуються  концесіонером  незалежно  від
наслідків  господарської  діяльності  у  розмірі,  визначеному  концесійним
договором щомісячно.

3. Концесійні платежі сплачуються (вносяться) шляхом безготівкового
перерахування  грошових  коштів  на  рахунок  місцевого  бюджету.  Суми
концесійного платежу, надмірно перераховані до бюджету, зараховуються в
наступні  платежі  або  повертаються  концесіонеру  в  5-денний термін з  дня
одержання його письмової заяви.

4. Концесійні  платежі  встановлюються відповідно до Закону України
«Про  особливості  передачі  в  оренду  чи  концесію  об’єктів  у  сферах
теплопостачання,  водопостачання  та  водовідведення,  що  перебувають  у
комунальній  власності»  у  фіксованому  розмірі,  враховуючи  вартість
наданого  в  концесію  об’єкта  за  результатами  його  оцінки,  проведеної  в
порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність.
Розмір  річного  концесійного  платежу не  може перевищувати  10  відсотків
вартості майна, що передається в концесію.

Фіксований розмір концесійних платежів, встановлений виходячи з вартості
наданого  в  концесію  об’єкта,  підлягає  індексації  відповідно  до
законодавства.

4.1. Для визначення розміру концесійного платежу за перший повний
календарний квартал, що настає після календарного кварталу, в якому був
підписаний акт приймання-передачі  об’єкта концесії  в концесію, (надалі  –
«перший квартал») розраховується розмір річного концесійного платежу за
формулою:
Кпл — 0,02 X Вф х (Фгал / Фнг),

де:  Вф  –  загальна  вартість  об’єкта  концесії,  визначена  в  концесійному
договорі, у гривнях;  Фгал – середня фондовіддача у відповідній галузі; Фнг –
середня  фондовіддача  по  народному  господарству.  При  цьому  для
розрахунку  застосовуються  показники  «Фгал»  та  «Фнг»,  обчислені
Мінекономрозвитку за перший квартал на підставі статистичного бюлетеня
«Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України
різних форм власності».



4.  2. Розмір  концесійного  платежу  за  перший  квартал  визначається  за
формулою:
Кпл. кв — (Кпл / 4) х Іп.о х Ік ,

де:  Кпл  –  розмір  річного  концесійного  платежу,  визначений  за  вказаною
вище формулою, у гривнях;  Іп.о – індекс інфляції з дати проведення оцінки
об’єкта  концесії  до  моменту  підписання  акту  приймання-передачі  об’єкта
концесії в концесію; Ік – індекс інфляції за перший квартал.

4.3. Концесійний платіж за календарний квартал, в якому був підписаний акт
приймання-передачі  об’єкта  концесії  в  концесію,  розраховується  за
наступною формулою:
Кпл. в конц — Кпл кв х Кднів управ / Кднів/кв ,

де:  Кпл. в конц – розмір концесійного платежу за календарний квартал,  в
якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію;
Кпл. кв – розмір концесійного платежу за перший квартал; Кднів управ –
кількість  календарних  днів  фактичного  управління  (експлуатації)  об’єкта
концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта
концесії  в  концесію;  Кднів/кв  –  кількість  календарних  днів  у  кварталі,  в
якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію.
Концесійний  платіж  за  квартал,  в  якому  був  підписаний  акт  приймання-
передачі об’єкта концесії в концесію, сплачується одночасно з концесійним
платежем за перший квартал.

4.4. Концесійний  платіж  за  квартал,  в  якому  відбулось  підписання  акту
приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії, розраховується
за наступною формулою:
Кпл. з конц = Кпл х Кднів управ / Кднів/кв х Ікв,

де:  Кпл.  з  конц – розмір концесійного платежу за календарний квартал,  в
якому був підписаний акт приймання-передачі  об’єкта концесії  з  концесії;
Кпл – розмір концесійного платежу за попередній квартал;  Кднів управ –
кількість  календарних  днів  фактичного  управління  (експлуатації)  об’єкта
концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта
концесії з концесії; Кднів/кв – кількість календарних днів у кварталі, в якому
був  підписаний  акт  приймання-передачі  об’єкта  концесії  з  концесії;  Ікв  –
індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось підписання акту
приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії.

Концесійний  платіж  за  квартал,  в  якому  відбулось  підписання  акту
приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії, сплачується у
строк, встановлений для сплати концесійного платежу за цей квартал.

4.5. Про розмір розрахованого концесійного платежу за відповідний квартал
концесіонер  повідомляє  концесієдавця  в  строк,  встановлений  концесійним
договором.
4.6. У  разі  зменшення  вартості  об’єкта  концесії  протягом  календарного
кварталу (зокрема, у зв’язку зі списанням майна, виведенням його зі складу
об’єкта  концесії)  концесійний  платіж  за  такий  квартал  визначається  за
наступною формулою:



К пл. кв. зменшений = ( Кпл х Кднів / Кднів/кв) х Ікв + (Кпл х (Вф зменшена /
Вф) х (Кднів/кВ – Кднів) / Кднів/кв) х Ікв,

де:  Кпл  –  розмір  концесійного  платежу  за  попередній  квартал;  Кднів  –
кількість  днів  фактичного  управління  об’єктом  концесії  за  незміненою
вартістю у розрахунковому кварталі; Кднів/кв – кількість календарних днів у
розрахунковому кварталі; Вф – загальна вартість об’єкта концесії до зміни;
Вф.зменшена  –  загальна  вартість  об’єкта  концесії  після  зміни,  що
визначається шляхом зменшення показника Вф на вартість майна, визначену
на день надання його у концесію, що виключено зі складу об’єкта концесії;
Ікв – індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось зменшення
вартості об’єкта концесії.

Розмір  концесійного  платежу  за  календарний  квартал,  що  настає  за
кварталом,  в  якому  відбулось  зменшення  вартості  об’єкта  концесії,
визначається за формулою:

Кпл кв = Кпл х (Вф.зменшена/ Вф) х Ікв.з х Іп,

де: Кпл – розмір концесійного платежу календарний квартал, розрахований
виходячи  з  вартості  об’єкта  концесії  до  зменшення  його  вартості;  Вф  –
загальна вартість об’єкта концесії до зміни; Вф. зменшена – загальна вартість
об’єкта концесії після зміни, що визначається шляхом зменшення показника
Вф на вартість виключеного зі складу об’єкта концесії майна, визначену на
день надання його у концесію; Ікв.з – індекс інфляції  за  квартал,  в якому
відбулось  зменшення  вартості  об’єкта  концесії;  Іп  –  індекс  інфляції  за
календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось зменшення
вартості об’єкта концесії.

Розмір  концесійного  платежу  за  календарний  квартал,  що  настає  за
кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії, є базою
для розрахунку розміру концесійного платежу за наступний квартал.

Про зміну складу об’єкта концесії сторони укладають відповідну додаткову
угоду до концесійного договору.

4.7. У  разі  збільшення  вартості  об’єкта  концесії  протягом  календарного
кварталу (у зв’язку із передачею концесіонеру за його згодою нового майна
до  складу об’єкта  концесії,  придбаного  або створеного  за  рахунок коштів
місцевого або державного бюджетів, або у разі проведення концесієдавцем
покращень об’єкта концесії за згодою концесіонера) концесійний платіж за
такий квартал визначається за наступною формулою:
Кпл. кв. збільшений = Кпл х Кднів/Кднів/кв) х Ікв + (Кпл.(н) х (Кднів/кв –
Кднів) /Кднів/кв),

де:  Кпл  –  розмір  концесійного  платежу  за  попередній  квартал;  Кднів  –
кількість  днів  фактичного  управління  об’єктом  концесії  за  незміненою
вартістю у розрахунковому кварталі;  Ікв – індекс інфляції за розрахунковий
квартал, в якому відбулось збільшення вартості об’єкта концесії; Кднів/кв –
кількість  календарних  днів  у  розрахунковому  кварталі;  Кпл.(н)  –  розмір



концесійного платежу за повний календарний квартал виходячи з вартості
об’єкта концесії із збільшеною вартістю.

Кпл.(н) розраховується за наступною формулою:

Кпл.(н) = 0,02 х Вф(п) х (Фгал / Фнг ) / 4 ,

де: Вф(п) – переоцінена вартість об’єкта концесії, у гривнях; Фгал – середня
фондовіддача  у  відповідній  галузі;  Фнг  –  середня  фондовіддача  по
народному  господарству.  При  цьому  для  розрахунку  застосовуються
показники «Фгал» та «Фнг», обчислені Мінекономрозвитку за розрахунковий
квартал, у якому відбулось збільшення вартості об’єкта концесії, на підставі
статистичного  бюлетеня  «Основні  показники роботи підприємств  окремих
галузей економіки України різних форм власності».

Розмір  концесійного  платежу  за  повний  календарний  квартал  виходячи  з
вартості  об’єкта  концесії  із  збільшеною вартістю є  базою для  розрахунку
розміру концесійного платежу за наступний квартал.

Вф(п)  –  показник,  який  застосовується  виключно  для  визначення  розміру
концесійного  платежу  за  розрахунковий  квартал.  Вф(п)  розраховується  за
наступною формулою:

Вф(п) = В ф (до зміни) + Вф(створених) ,

де: В ф (до зміни) – про індексована вартість об’єкта концесії станом на дату
збільшення  його  вартості,  визначається  шляхом  індексації  вартості  майна
об’єкта концесії, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, за період
з дати оцінки майна (за виключенням майна, що виключено зі складу об’єкта
концесії та з урахуванням майна, що включено до складу об’єкта концесії) до
дати  збільшення  вартості  об’єкта  концесії;  Вф(створених)  –  вартість
проведених  покращень  (майна,  придбаного  або  створеного)  за  рахунок
коштів місцевого або державного бюджетів, визначена шляхом проведення
незалежної оцінки.

Вартість проведених покращень, визначена шляхом проведення незалежної
оцінки, визначається як різниця між вартістю поліпшеного основного засобу,
визначеною  шляхом  проведення  незалежної  оцінки,  та  його  вартістю  до
поліпшення з урахуванням індексу інфляції з дати проведення попередньої
незалежної  оцінки  цього  основного  засобу.  Датою  збільшення  вартості
об’єкта концесії є дата незалежної оцінки покращень (майна), проведеної за
рахунок концесієдавця.

Про  збільшення  вартості  об’єкта  концесії  сторони  укладають  відповідну
додаткову угоду до концесійного договору.

         4.8. Протягом  строку  дії  концесійного  договору  розмір  концесійного
платежу  за  кожний  наступний  квартал  визначається  шляхом  коригування
концесійного платежу за попередній квартал на індекс інфляції за поточний
квартал.
         9.  Концесійний  платіж,  що  підлягає  сплаті  концесіонером  за
відповідний  період,  зменшується  на  суму  нарахованих  амортизаційних



відрахувань  (але  не  більш  як  на  суму  концесійного  платежу).  На  суму
нарахованих  амортизаційних  відрахувань,  на  яку  було  зменшено  суму
концесійної  плати,  концесіонер  зобов’язується  у  порядку  і  в  строк,
встановлені  договором  концесії,  здійснювати  погоджені  з  концесієдавцем
роботи щодо поліпшення об’єкта концесії.
За  нецільове  використання  таких  коштів  до  концесіонера  застосовуються
штрафні  санкції  в  розмірі  100  відсотків  сум,  використаних  за  нецільовим
призначенням, з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки
Національного банку України.

У  разі,  якщо  сума  нарахованих  за  квартал  амортизаційних  відрахувань
перевищує  суму  відповідного  квартального  концесійного  платежу,
концесійний  платіж  сплаті  не  підлягає.  Розмір  концесійного  платежу
зменшується також: у разі списання або виведення зі складу об’єкта концесії
окремих одиниць майна та у випадку зміни законодавства, що регламентує

порядок розрахунку концесійних платежів.

         5.  За  порушення строків внесення концесійних платежів  концесіонер
сплачує  пеню  в  розмірі  подвійної  облікової  ставки  Національного  Банку
України, що діяла у період, у який було, допущено прострочення, від суми
простроченого концесійного платежу за кожний день
прострочення.

         6. Концесієдавець  має  право  за  власний  рахунок  та  за  згодою
концесіонера проводити поліпшення наданого в концесію об’єкта, після чого
об’єкт концесії підлягає переоцінці, а концесійний платіж – пропорційному
збільшенню.  Концесіонер,  що  дав  згоду  на  проведення  концесієдавцем
покращень,  не  має  права  заперечувати  проти  збільшення  розміру
концесійного платежу, пов’язаного з таким поліпшенням.
         7. Концесійний договір може передбачати, крім дотацій і компенсацій,
надання концесіонеру пільг щодо сплати концесійних платежів (сплати їх у
зменшеному розмірі чи звільнення від сплати) та інших пільг на підставах,
передбачених законодавством.
 

– Порядок використання амортизаційних відрахувань:
1. Амортизаційні  відрахування  використовуються  концесіонером  на

відновлення основних фондів об’єкта концесії (поліпшення об’єкта концесії,
капітальний ремонт об’єкта концесії, придбання майна, обладнання і т. ін.,
необхідного для здійснення концесійної діяльності у сфері водопостачання).
При  цьому  відновлення  основних  фондів  за  рахунок  амортизаційних
відрахувань, які передаються концесієдавцю, здійснюється в межах суми, на
яку було зменшено суму концесійного платежу.

При цьому відновлення основних фондів здійснюється в межах суми, на яку
було зменшено суму концесійного платежу.

2. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю
концесіонера,  використовуються  концесіонером  відповідно  до  чинного
законодавства України.



– Умови відновлення об’єкта концесії та його повернення:
1.У разі припинення концесійного договору (крім випадків припинення

договору  внаслідок  знищення  об’єкта  концесії)  концесіонер  повертає
концесієдавцеві об’єкт концесії разом тільки з тими покращеннями  об’єкта
концесії,  які  були  створенні  (виконані)  ним  на  виконання  інвестиційної
програми розвитку та на виконання програми використання амортизаційних
відрахувань  для  цілей  зменшення  обсягів  оплати  концесійного
платежу,проведеними за час дії  договору концесії,  незалежно від загальної
суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час.

2. Об’єкт  підлягає  поверненню  концесієдавцю  протягом  10
календарних днів з дня припинення концесійного договору.

3. В  разі  несвоєчасного  повернення  об’єкта  концесії  з  вини
концесіонера концесіонер сплачує концесієдавцю пеню в розмірі  0,1% від
балансової вартості об’єкта за кожен день прострочення.

4. У разі дострокового припинення концесійного договору у зв’язку зі
смертю  концесіонера  –  фізичної  особи  об’єкт  вважається  повернутим
концесієдавцеві з дня припинення договору.

5. У разі припинення договору концесії у зв’язку із знищенням об’єкта
концесії,  що  був  застрахований  на  користь  концесіонера,  останній
зобов’язаний  за  власний  рахунок  відновити  об’єкт  та  передати  його
коцесієдавцеві.

6. Відшкодування  витрат,  понесених  концесіонером  у  зв’язку  з
поліпшенням  наданого  в  концесію  об’єкта,  здійснюється  за  рахунок
отриманого прибутку від концесійної діяльності. Зазначені витрати в частині,
що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності,
компенсації концесієдавцеві не підлягають.

7. Якщо концесіонер допустив погіршення стану об’єкта концесії  або
його  загибель,  він  відшкодовує концесієдавцю реальні  збитки,  заподіяні  в
результаті цього, в повному обсязі, або здійснює повне відновлення об’єкта
концесії,  якщо  не  доведе,  що  погіршення  або  загибель  об’єкта  концесії
виникла не з його вини і якщо збитки не були відшкодовані у відповідності з
укладеними договорами страхування об’єкта концесії.

8. У разі розірвання концесійного договору, закінчення строку його дії,
ліквідації  концесіонера  у  зв’язку  з  визнанням  його  банкрутом  або
анулювання  ліцензії  на  здійснення  відповідного  виду  господарської
діяльності  концесіонер  зобов’язаний  повернути  концесієдавцю  об’єкт
концесії на умовах, зазначених у концесійному договорі.

9. Про  повернення  об’єкта  концесії,  що  перебуває  у  комунальній
власності,  представниками  концесієдавця  та  концесіонера  складається
відповідний акт.
– Умови страхування концесіонером об’єкта концесії:

1. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об’єкта концесії несе
концесіонер.

2. Майно, отримане концесіонером або створене відповідно до умов
концесійного  договору,  страхується  концесіонером  за  рахунок  власних
коштів на користь концесіонера.



3. Концесіонер зобов’язаний протягом трьох місяців з дня отримання
об’єкта  у  концесію  укласти  угоду  про  страхування  майна,  переданого  у
концесію.

4. У  разі  настання  страхового  випадку  страхові  суми  (страхове
відшкодування), що виплачується страховиком, повністю спрямовуються на
відновлення робочого стану об’єкта концесії. Роботи з відновлення робочого
стану об’єкта концесії повинні розпочатися не пізніше 60 днів після настання
страхового випадку.

5. Концесієдавець має бути ознайомлений з усіма страховими полісами.

– Порядок та умови списання майна у складі об’єкта концесії, виведення
його з експлуатації та зі складу об’єкта концесії:
         1. Списанню підлягає майно в складі об’єкта концесії, що:
– непридатне для подальшого використання (фізично та морально зношене);

– пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення
його є неможливим або економічно недоцільним).

         2. За  наявності  підстав  для  списання  майна,  визначених  у  .1  цього
розділу, концесіонер має право звернутись до концесієдавця з відповідним
зверненням. Концесієдавець протягом 60 календарних днів з дня отримання
відповідного  звернення  концесіонера  та  проекту  додаткової  угоди  до
концесійного  договору  укладає  додаткову  угоду  про  зміну  складу  об’єкта
концесії у зв’язку зі списанням майна або приймає обгрунтоване рішення про
відмову у списанні майна. У разі прийняття концесієдавцем обґрунтованого
рішення  про  відмову  у  списанні  майна  таке  майно  підлягає  виведенню
(виключенню)  зі  складу  об’єкта  концесії  в  порядку,  визначеному
концесійним договором.
         3. Може бути виведено (виключено) зі складу об’єкта концесії:- майно,
що морально застаріло, в зв’язку з чим стало непридатним для подальшого
використання;

–  майно,  щодо якого  відпала  необхідність  його використання  в  зв’язку  зі
здійсненням  заходів  щодо  реконструкції,  модернізації,  технічного
переоснащення  об’єкта  концесії,  введення  нових  технологій,  процесів  та
будь-яких інших подібних обставин;

– майно, що відповідає ознакам, передбаченим у п.1. цього розділу, та щодо
якого концесієдавцем прийнято рішення про відмову у списанні.

         4. За  наявності  підстав  для  виведення  (виключення)  майна  зі  складу
об’єкта концесії,  визначених в п. 3. цього розділу , концесіонер має право
звернутись  до  концесієдавця  з  відповідним  зверненням.  Концесієдавець
протягом  60  календарних  днів  з  дня  отримання  відповідного  звернення
концесіонера та проекту додаткової угоди до концесійного договору укладає
додаткову угоду про зміну складу об’єкта концесії  у зв’язку з виведенням
(виключенням) майна зі складу об’єкта концесії.
         5. Списання  майна  оформлюється  відповідним  актом  концесіонера,
складеним відповідно до законодавства України. Зазначений акт є підставою



для виключення даного об’єкта зі складу об’єкта концесії та відповідно для
подальшого зменшення розміру концесійного платежу.
         6. Протягом  3  робочих  днів  з  дня  укладання  додаткової  угоди  до
концесійного договору про виведення (виключення) майна зі складу об’єкта
концесії  сторони  підписують  акт  приймання-передачі  відповідного  майна.
Зазначений акт є підставою для зменшення розміру концесійного платежу.
         7. Роботи  з  демонтажу  майна,  що  пропонується  до  списання  або  до
виведення  (виключення)  зі  складу  об’єкта  концесії,  здійснюються
концесіонером за власний рахунок.
         8. Окреме майно у складі об’єкта концесії може тимчасово виводитись
концесіонером  з  експлуатації  у  разі  необхідності  проведення  капітальних
ремонтів, здійснення перевірки технічного стану майна і т. п., з наступним
введенням в експлуатацію. Виведення окремого майна з експлуатації та його
введення  в  експлуатацію  здійснюється  концесіонером  самостійно  без
додаткового погодження з концесієдавцем.
 
– Відомості про обсяг фінансування робіт з експлуатації об’єкта концесії,
а  також  відомості,  що  підтверджують  можливість  претендента
забезпечити належне фінансування концесійної діяльності:
         1. Концесіонер зобов’язаний інвестувати власні та/або залучені кошти в
об’єкт концесії згідно з інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії,
розробленою  на  підставі  Плану  технічного  розвитку  об’єкта  концесії,  що
передбачає  заходи  по  поліпшенню  основних  засобів,  задіяних  у  сфері
водоплстачання в сумі _____________ гривень з ПДВ.

2. Відомості,  що підтверджують можливість претендента забезпечити
належне  фінансування  концесійної  діяльності,  наведено  в  заявці  та
конкурсній пропозиції.

3. Строки  виконання  концесіонером  інвестиційних  зобов’язань
передбачаються інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії,  яка є
невід’ємною частиною концесійного договору, та не повинні перевищувати
строку концесії.
 

– Зобов’язання концесіонера з удосконалення роботи об’єкта концесії та
перелік  видів  майна,  що  придбавається  концесіонером  на  виконання
умов концесійного договору .

1. Використовувати об’єкт концесії за цільовим призначенням.
2. Концесіонер,  на  протязі  1-го  року  з  моменту  укладання  договору

розробляє за власні кошти схему водопостачання с. Пересадівка Вітовського
району Миколаївської області . 

3. Придбання, створення (будівництво) майна для цілей, передбачених
п. 2 цього розділу,  здійснюється концесіонером за рахунок власних та/або
залучених  коштів,  а  також  за  рахунок  інших  джерел  фінансування,
передбачених чинним законодавством та концесійним договором.

5. Надавати узгоджений обсяг послуг у відповідності з затвердженими
нормативами споживання та/або заявленими обсягами споживання. 



6. Після укладення концесійного договору виконати запропоновану на
конкурсі  і  узгоджену  концесієдавцем  інвестиційну  програму  розвитку
об’єкта концесії, що є невід’ємною частиною концесійного договору.

7. При  здійсненні  господарської  діяльності  на  об’єкті  концесії
здійснювати господарську діяльність відповідно до встановлених технічних
умов, стандартів, правил;

8. Забезпечувати  збереження  майна,  отриманого  у  складі  об’єкта
концесії,  запобігати  його  пошкодженню  і  псуванню,  здійснювати  заходи
протипожежної безпеки;

9. Забезпечувати на об’єкті концесії якісне виконання комплексу робіт
з технічного обслуговування, поточних та капітальних ремонтів основного та
допоміжного  обладнання,  устаткування  та  механізмів,  нерухомого  майна,
інших основних засобів  з  періодичністю і  послідовністю,  спрямованих на
забезпечення  справного  стану  обладнання,  його  надійної  та  економної
експлуатації за умови оптимальних трудових та матеріальних витрат;
 

– Передача прав та обов’язків концесіонера третім особам:
Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю

або  частково  третім  особам  майнові  права  на  об’єкти,  що перебувають  у
власності  концесієдавця. Право концесіонера на управління (експлуатацію)
об’єктом  концесії  є  виключним  і  не  може  бути  передано  третім  особам
концесієдавцем  без  згоди  концесіонера  або  концесіонером  без  згоди
концесієдавця.

 

– Контроль за виконанням концесійного договору концесієдавцем:
1. Формами контролю за виконанням умов концесійного договору є:

1.1.  Щорічні  перевірки,  що  полягають  в  наступному:  до  31  березня
календарного  року,  наступного  за  звітним,  концесіонер  зобов’язаний
направляти з супровідним листом на адресу концесієдавця звіт про фінансові
результати; звіт про рух грошових коштів.
2. Концесіонер  надає  уповноваженому  органу  концесієдавця  доступ  до
об’єкта  концесії  з  метою  здійснення  контролю  за  виконанням  умов
концесійного  договору  та  стану  надання  послуг  з  централізованого
водопостачання  шляхом  відвідування  території  об’єкта  концесії  та
витребування інформації, а також документів для ознайомлення.
– Відповідальність за порушення умов концесійного договору:
1. За  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов’язань,  визначених
концесійним  договором,  сторони  несуть  відповідальність  відповідно  до
чинного законодавства України та умовам концесійного договору.
2. Сплата  штрафних  санкцій  не  звільняє  сторони  від  виконання  своїх
зобов’язань за концесійним договором.
– Інші умови.
1. Передача об’єкта концесії  в  концесію не є підставою припинення  права
власності територіальної громади Воскресенської селищної ради на об’єкт.
2. У разі, якщо у законодавстві України, що регулює концесійну діяльність,
відбулись зміни, внаслідок чого окремі положення цих умов стають такими,



що суперечать нормам законодавства, застосовуються норми законодавства
України.
 

 

Секретар селищної ради                                                                     Т.П. Білозор

 

 

Додаток  № ІІІ

до рішення Воскресенської
селищної  ради

                                                                      від «____ » _______20___р.№___

ПОРЯДОК

роботи конкурсної комісії для проведення концесійного конкурсу з

передачі в концесію цілісного майнового комплексу - системи
водопостачання  (комунікацій та споруд)  с. Пересадівка Вітовського

району Миколаївської області, що знаходиться на балансі
Воскресенської селищної ради 

 
1. Загальні положення

1.1.  Конкурсна  комісія  для  проведення  концесійного  конкурсу  з
передачі  в  концесію цілісного  майнового  комплексу - системи
водопостачання с.  Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської  області
(обладнання, свердловини,  башти),  що  знаходиться  на  балансі
Воскресенської  селищної  ради  (надалі  –  Конкурсна  комісія),  є  тимчасово
діючим колегіальним органом, що утворюється відповідно до ст. 7 Закону
України «Про концесії»,  ст.7 Закону України «Про особливості  передачі в
оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та
водовідведення  ,  що перебувають  у  комунальній  власності»  та  Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проведення
концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права
державної і комунальної власності, які надаються у концесію» від 12.04.2000
р. № 642.

1.2.  У  своїй  діяльності  Конкурсна  комісія  керується  Конституцією
України,  законами  України,  Указами  Президента  України,  постановами
Кабінету  Міністрів  України,  рішеннями  Воскресенської  селищної ради  та
іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Конкурсна комісія підзвітна Воскресенській селищній раді (надалі
–  «Рада»)  і  подає  їй  на  затвердження  розроблені  документи  та  прийняті
рішення у випадках та обсязі, передбачених чинним законодавством.

 2. Порядок утворення та склад Конкурсної комісії

2.1. Конкурсна комісія утворюється у складі 9 осіб.



2.2. До складу Конкурсної комісії протягом її діяльності за рішенням
Ради можуть вноситися зміни.

2.3. Членами Конкурсної комісії можуть бути депутати Ради, посадові
особи Ради та її органів, а також у разі потреби, інших органів, підприємств,
установ та організацій (за їх згодою), представники громадських об’єднань,
організацій роботодавців на галузевому рівні у сфері житлово-комунальних
послуг.

2.4. До складу Конкурсної комісії входять голова, відповідальний секретар та
члени  комісії.  Голова  Конкурсної  комісії  та  відповідальний  секретар
обов’язково  повинні  бути  представниками  Ради.  Заступник  голови  комісії
обирається членами комісії на першому засіданні комісії.

2.5.  Голова  Конкурсної  комісії  розподіляє  напрямки  роботи  і  обсяг
повноважень членів комісії.

 

3. Повноваження Конкурсної комісії

3.1. Конкурсна комісія у процесі своєї діяльності:

– визначає строки проведення концесійного конкурсу відповідно до вимог
чинного законодавства України;

–  в  десятиденний  строк  з  дня  свого  утворення  розміщує  у  місцевому
друкованому засобі масової інформації та на офіційному сайті Воскрсенської
селищної ради інформацію про оголошення конкурсу;

–  в  десятиденний  строк  після  надходження  заявки  розглядає  її  і  приймає
рішення про її прийняття або відхилення, про що повідомляє претендента;

– реєструє заявки на участь у конкурсі і  приймає рішення про допущення
заявників до участі в конкурсі;

–  забезпечує  претендентів,  після  сплати  ними  реєстраційного  внеску,
конкурсною  документацією  та  іншою  необхідною  інформацією
(документами)  для  підготовки  пропозицій  для  участі  у  концесійному
конкурсі;

– надає претендентам роз’яснення щодо конкурсної документації;

– приймає пропозиції претендентів концесійного конкурсу, розглядає їх та
визначає відповідність умовам конкурсу;

– реєструє претендентів, які подали і не відкликали конкурсні пропозиції та
сплатили реєстраційний внесок, як учасників конкурсу;

– проводить концесійний конкурс;

–  готує  висновки  щодо  визначення  найкращих  умов  здійснення  концесії,
запропонованих учасниками конкурсу;

– готує висновки про визначення переможця концесійного конкурсу;



–  за  дорученням Ради  повідомляє  переможця про  результати  конкурсу  та
надсилає йому запрошення до участі в переговорах з укладання концесійного
договору;

–  опубліковує  результати  концесійного  конкурсу  в  друкованих  засобах
масової інформації;

–  здійснює  інші  повноваження,  покладені  на  неї  законами  України  «Про
концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах
теплопостачання,  водопостачання  та  водовідведення,  що  перебувають  у
комунальній власності» та іншими нормативно-правовими актами.

3.2.  Конкурсна комісія  приступає  до  виконання  своїх  повноважень з  дати
затвердження персонального складу.

3.3.  Діяльність  конкурсної  комісії  припиняється  рішенням  Ради  після
затвердження  результатів  концесійного  конкурсу  або  якщо  концесійний
конкурс буде визнано таким, що не відбувся.

4. Права та обов’язки Конкурсної комісії

4.1. Конкурсна комісія має право одержувати від виконавчих органів Ради, її
структурних підрозділів, комунальних підприємств інформацію та матеріали,
необхідні для проведення концесійного конкурсу.

4.2.  Комісія  зобов’язана  забезпечити  рівні  умови  для  всіх  учасників
концесійного конкурсу, об’єктивне та чесне визначення переможця.

4.3. Конкурсна комісія не може видавати третім особам , які не є членами
комісії,  інформацію,  що  стосується  роботи  комісії  та  матеріали,  які
стосуються  ідентифікації  заявників,  учасників,  претендентів,  їх  заявок  та
конкурсних пропозицій, без окремого рішення Ради та/або рішення суду .

5. Порядок роботи Конкурсної комісії

5.1. Основною формою роботи Конкурсної комісії є її засідання.

5.2. Засідання Конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не
менше 2/3 від загального складу комісії.

5.3. Члени Конкурсної комісії беруть участь в її засіданнях особисто.

5.4. Рішення з усіх питань приймається простою більшістю голосів присутніх
членів  Конкурсної  комісії  шляхом  відкритого  голосування.  Голова  комісії
має  вирішальний  голос,  якщо  під  час  прийняття  рішення  про  переможця
концесійного конкурсу голоси членів Конкурсної комісії поділилися порівну.

5.5.  Засідання  Конкурсної  комісії  є  закритим.  У  разі  потреби  отримання
додаткової  інформації  щодо  претендента  концесійного  конкурсу,  його
конкурсних  пропозицій  тощо,  комісія  має  право  заслуховувати  на  своїх
засіданнях пояснення учасників конкурсу.

5.6.  Порядок  денний  засідання  затверджується  Конкурсною  комісією  на
початку засідання за поданням Голови або відповідального секретаря комісії.
Будь-який з членів комісії має право запропонувати доповнення до порядку



денного.  Час  проведення  наступного  засідання  узгоджується  Конкурсною
комісією в робочому порядку на попередньому засіданні.

5.7. На засіданнях Конкурсної комісії головує Голова комісії, а в разі його
відсутності  –  заступник  голови  комісії,  який  обирається  Конкурсною
комісією з числа членів Конкурсної комісії .

5.8.  Підсумки голосувань та  всіх  прийнятих Конкурсною комісією рішень
оформлюються  протоколами  засідань  комісії.  Протоколи  підписуються
Головою комісії (заступником голови комісії) та відповідальним секретарем.

5.9.  Протокол  засідання  Конкурсної  комісії,  складений  за  результатами
проведення  концесійного  конкурсу,  підписується  всіма  членами  комісії.
Члени Конкурсної комісії, не згодні з прийнятими на засіданні рішеннями,
документації.

6. Питання проведення концесійного конкурсу

6.1.  Реєстрація  заявок  претендентів  проводиться  Конкурсною  комісією  в
окремому Журналі реєстрації заявок претендентів на участь у концесійному
конкурсі,  прошитому,  пронумерованому  і  скріпленому  підписом  Голови
Конкурсної  комісії.  У  Журналі  реєструється  найменування  заявника,  дата
подання заявки, а також перелічуються всі документи, що додані до заявки.

6.2. Усі матеріали, подані претендентом для участі в конкурсі, формуються в
окрему справу.

6.3.  Заявки  на  участь  у  концесійному  конкурсі,  подані  претендентами  до
комісії,  оцінюються  на  предмет  їх  відповідності  вимогам  законодавства  і
умовам концесійного конкурсу. Заявка розглядається на засіданні Конкурсної
комісії,  де  приймається  рішення  про  допущення  або  недопущення
претендента до участі в концесійному конкурсі.

6.4.  Допущені  Конкурсною  комісією  до  участі  в  концесійному  конкурсі
претенденти мають право отримати в комісії  конкурсну документацію, яка
надається за умови надання платіжного документу, що підтверджує оплату
реєстраційного  внеску  за  участь  у  конкурсі.  Представник  претендента
отримує  конкурсну  документацію  на  підставі  належно  оформленої
довіреності і про отримання документації складає відповідну розписку, яка
долучається  до  справи  відповідного  учасника  концесійного  конкурсу.
Конкурсну документацію видає відповідальний секретар комісії.

6.5.  Роз’яснення щодо конкурсної  документації  надаються  уповноваженим
представникам претендентів концесійного конкурсу членами комісії в усній
формі.  За  необхідності  може  бути  підготовлена  письмова  відповідь  (на
письмовий запит претендента).

6.6. Пропозиції учасників концесійного конкурсу розглядаються на засіданні
Конкурсної  комісії  і  приймається  рішення  щодо  їх  відповідності  умовам
конкурсу.  Реєстрація  конкурсних  пропозицій  проводиться  конкурсною
комісією в журналі реєстрації конкурсних пропозицій .



6.7.  У  разі  прийняття  рішення  про  невідповідність  пропозиції  умовам
конкурсу Конкурсна комісія передає відповідний протокол засідання комісії
разом з пропозицією учасника Раді для прийняття рішення про недопущення
претендента до участі у концесійному конкурсі.

6.8. Пропозиції, які відповідають умовам концесійного конкурсу, вивчаються
членами Конкурсної комісії та виносяться на розгляд засідання Конкурсної
комісії для надання висновків щодо визначення найкращих умов здійснення
концесії, запропонованих учасниками конкурсу і про визначення переможця
концесійного конкурсу.

6.9.  Висновки  Конкурсної  комісії  щодо  визначення  найкращих  умов
здійснення  концесії  і  про  визначення  переможця  концесійного  конкурсу
направляються  комісією  Раді  для  прийняття  рішення  про  затвердження
результатів концесійного конкурсу та про переможця концесійного конкурсу.

6.10.  Після  затвердження  результатів  концесійного  конкурсу  Конкурсна
комісія не пізніше ніж протягом 5 днів з дати прийняття рішення повідомляє
переможця конкурсу про прийняте рішення та запрошує його на переговори з
питання остаточного узгодження умов концесійного договору.

7. Відповідальність Конкурсної комісії

7.1. Голова і члени Конкурсної комісії несуть відповідальність за дотримання
вимог  чинного  законодавства,  рішень  Ради  при  виконанні  обов’язків,
покладених на Конкурсну комісію.

7.2.  Голова  і  члени  конкурсної  комісії  у  випадку  невиконання  або
неналежного  виконання  ними  своїх  обов’язків  несуть  відповідальність
відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Секретар селищної  ради                                                             Т.П. Білозор

 

 

 

 

 

 

           Додаток  № ІV до рішення
Воскресенської селищної  ради



                                                                    
  від «____ » _______20___р.№___

 

Склад

 конкурсної  комісії з передачі в концесію цілісного майнового комплексу -
системи  водопостачання  (комунікацій  та  споруд)  с.  Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області,  що знаходиться на балансі
Воскресенської селищної ради 

1. Шаповалов О.М.,   - Воскресенський селищний голова   - голова комісії     
            

2.  Бєглиця І.Ф., староста  с.  Пересадівка  Вітовського району Миколаївської
області  – відповідальний секретар

3.Білозор Т.П. – секретар Воскресенської селищної ради – член комісії

4. Черновол В.І. – керуюча справами виконавчого комітету Воскресенської
селищної ради – член комісії

5. Гадомський С.В. – начальник відділу житлово-комунального господарства,
інвестицій та соціально економічого розвитку Воскресенської селищної ради
– член комісії

6.Черненко Н.Й. головний бухгалтер Воскресенської селищної ради – член
комісії

7.  Безбожний Л.М. – депутат Воскресенської селищної ради

8. Синюк Ю.М. - член виконавчого комітету Воскресенської селищної ради –
член комісії

9. Сакун О.В. головний спеціаліст – юрисконсульт  Воскресенської селищної
ради – член комісії.

 

Секретар селищної ради                                                                Т.П. Білозор

 

 



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

від _____2018 року № _                      сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                               восьмого скликання

Про передачу в оренду
нерухомого майна 

Відповідно до статті 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись 
Положенням про оренду майна, що є комунальною власністю об'єднаної територіальної
громади Воскресенської селищної ради  Вітовського району Миколаївської області, 
затвердженого рішенням селищної ради від 29 травня 2017 року № 9, з метою 
ефективного управління об'єктами комунальної власності та поповнення надходжень 
до селищного бюджету, Воскресенська  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати Громадській організації «Миколаївська обласна організація
хортингу»  в  оренду  нежитлове  приміщення  «малої  зали»  Пересадівського
будинку культури загальною прощею 96.2 кв.м, що розташований за адресою
Миколаївська  обл.,  Вітовський  район,  с.  Пересадівка,  вул.  Михайла
Грушевського, буд. №  146  для проведення тренувань з хортингу строком на
2 роки 11 місяців.

2. Доручити  голові  селищної  ради  Шаповалову  О.М.  укласти  договір
оренди нежитлового приміщення в установленому законом порядку.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи,  підприємства,
приватизації та власності (Трофіменко).

Селищний голова                                           О.М.Шаповалов



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

      проект  Р І Ш Е Н Н Я

від         вересня   2018 року №         ХХІІІ сесія селищної ради
смт. Воскресенське                           восьмого скликання

«Про внесення змін та доповнень до   Положення 

про цільовий фонд Воскресенської селищної ради

затвердженого  рішенням № 3

 ХVсесії селищної ради від 06.03.2018 року»

        Керуючись ст.  13,69 Бюджетного кодексу України ,  ст.  68 Закону
України      « Про місцеве самоврядування в Україні» , , з метою вирішення
питань соціально- економічного розвитку населених пунктів Воскресенської
селищної  ради,  соціального  захисту  населення,  створення  і  розвитку
місцевого  самоврядування,участі  органів  місцевого  самоврядування  у
розв’язанні  питань  загальнодержавного  значення,  проведення  масштабних
заходів, селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни  та доповнення  до Положення про цільовий фонд 
Воскресенської селищної ради ,затвердженого  рішенням № 3 ХVсесії 
селищної ради від 06.03.2018 року , а саме:

- п.1.5 розділу 1 «Загальні положення»доповнити «зарахування доходів
проводиться по КБКД 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною
Радою  Автономної  Республіки  Крим,  органами  місцевого
самоврядування  та  місцевими  органами  виконавчої
влади».Використання  коштів  цільового  фонду  здійснюється  по
КПКВКМБ 0117691 « Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого  самоврядування  та  місцевими  органами  виконавчої  владиі
фондів,  утворених  Верховною  Радою  Автономної   Республіки,



органами місцевого самоврядування і  місцевими органами виконавчої
влади»

- п.3.1 розділу 3 « Використання коштів цільового фонду» доповнити

«  оплата  послуг,  пов’язанних  з  відзначенням  державних,  професійних
свят, пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ятних дат підприємств, установ,
організацій,  окремих  громадян,  а  також  придбання  пам’ятних  адрес,
грамот, втальних листівок,  квітів,подарунків,  преміювання( грошово,  у
вигляді групових екскурсій), тощо  »

     

2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію
селищної  ради  з  питань регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,
приватизації та власності.

Селищний голова                                   О.М.Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження  зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва   «Встановлення
зупиночних  комплексів  по  вул.
Свободи 87-89 та вул. Баклана 83-85 в
с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва  «Встановлення  зупиночних  комплексів  по  вул.
Свободи 87-89 та вул. Баклана 83-85 в с. Калинівка Вітовського
району Миколаївської області», зведений кошторисний розрахунок
складає – 140,802 тис. грн. 

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності,
планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи
підприємства, приватизації та власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  надання  дозволу  на
виготовлення  проектно–кошторисної
документації  по  об’єкту:
«Капітальний  ремонт  дороги
(відновлення елементів покриття)  по
вул.  Михайла  Грушевського  в
с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області»

      На підставі ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  заслухавши  інформацію  щодо  необхідності  надання  дозволу  на
виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний
ремонт  дороги  (відновлення  елементів  покриття)  по  вул.  Михайла
Грушевського  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району Миколаївської  області»,
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  на  виготовлення  проектно  –  кошторисної
документації по об’єкту «Капітальний ремонт дороги (відновлення
елементів покриття) по вул. Михайла Грушевського в с. Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області».

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності, питань містобудування , будівництва, земельних відносин
та охорони природи.



Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження   зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт  вуличного освітлення по вул.
Соборна  від  ТП-29  в  с.  Калинівка
Вітовського Миколаївської області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений   кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва «Поточний ремонт  вуличного освітлення по вул. Соборна
від  ТП-29 в  с.  Калинівка  Вітовського  району Миколаївської  області»,
зведений кошторисний розрахунок складає – 156,46845 тис. грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження   зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт  заміна  вікон  спортивної  зали
Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступеню
Вітовського  району  Миколаївської
області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений   кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва  «Поточний  ремонт  заміна  вікон  спортивної  зали
Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступеню  Вітовського  району  Миколаївської
області», зведений кошторисний розрахунок складає – 191,38280      тис.
грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.



Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження  зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва   «Встановлення
зупиночних  комплексів  по  вул.
Свободи 109-111 та на перехресті вул.
Свободи  вул.  Садова  (Кінцева)   в  с.
Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва  «Встановлення  зупиночних  комплексів  по  вул.  Свободи
109-111 та на перехресті вул. Свободи вул. Садова (Кінцева)  в             с.
Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений
кошторисний розрахунок складає – 140,798 тис. грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,



бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження   зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт  вуличного освітлення по вул.
Набережна  від  ТП-29  в  с.  Калинівка
Вітовського Миколаївської області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений   кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва  «Поточний  ремонт   вуличного  освітлення  по  вул.
Набережна від ТП-29 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської
області», зведений кошторисний розрахунок складає – 197,57342      тис.
грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,



бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження   зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт   вуличного  освітлення  по
вул.  Шевченко  від  ТП-20  в
смт.  Воскресенське  Вітовського
району Миколаївської області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений   кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва «Поточний ремонт  вуличного освітлення по                  вул.
Шевченко  від  ТП-20  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району



Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний  розрахунок  складає  –
134,97754 тис. грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження   зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт  електросилового  обладнання
спортивної  зали  та  прилеглих
приміщень  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступеню  Вітовського  району
Миколаївської області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений   кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва «Поточний ремонт електросилового обладнання спортивної



зали  та  прилеглих  приміщень  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступеню
Вітовського  району  Миколаївської  області»»,  зведений  кошторисний
розрахунок складає – 197,83443 тис. грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження  зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва   «Встановлення
зупиночних  комплексів  по  вул.
Свободи  147-149  та  по  вул.  Свободи
129-135  в  с.  Калинівка  Вітовського
району Миколаївської області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:



1.Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва  «Встановлення  зупиночних  комплексів  по  вул.  Свободи
147-149 та по вул. Свободи 129-135 в с. Калинівка Вітовського району
Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний  розрахунок  складає  –
140,794 тис. грн. 

2.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,
приватизації та власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження   зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт  вуличного освітлення по вул.
Поштова  від  ТП-20  в  смт.
Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів



України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений   кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва «Поточний ремонт  вуличного освітлення по вул. Поштова
від  ТП-20  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області»,  зведений  кошторисний  розрахунок  складає  –  169,99335
тис. грн. 

2.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування, бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства,
приватизації та власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження   зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт  встановлення  септику  в
Будинку культури по вул. Центральна,
62  у  смт  Воскресенське  Вітовського
району Миколаївської області»



      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений   кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва  «Поточний  ремонт  встановлення  септику  в  Будинку
культури по  вул.  Центральна,  62  у  смт  Воскресенське  Вітовського
району  Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний  розрахунок
складає – 195,000 тис. грн. 

2.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування, бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства,
приватизації та власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження  зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва   «Встановлення
зупиночних  комплексів   по
вул. Баклана 1 та по вул. Баклана 51-53
в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області»



      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва «Встановлення зупиночних комплексів  по вул. Баклана
1  та  по  вул.  Баклана  51-53  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області», зведений кошторисний розрахунок складає –
140,800 тис. грн. 

2.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування, бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства,
приватизації та власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  надання  дозволу  на
виготовлення  проектно–кошторисної
документації  по  об’єкту:
«Капітальний  ремонт  дороги
(відновлення елементів покриття)  по
вул.  Соборна  в  с.  Калинівка
Вітовського  району  Миколаївської
області»



      На підставі ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  заслухавши  інформацію  щодо  необхідності  надання  дозволу  на
виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний
ремонт дороги (відновлення елементів покриття) по вул. Соборна в                с.
Калинівка Вітовського району Миколаївської області», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на виготовлення проектно – кошторисної документації
по  об’єкту  «Капітальний  ремонт  дороги  (відновлення  елементів
покриття)  по  вул.  Соборна  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області».

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з  житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань містобудування , будівництва, земельних відносин та охорони
природи.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження   зведеного
кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт  вуличного освітлення по вул.
Соборна  від  ТП-28  в  с.  Калинівка



Вітовського  району  Миколаївської
області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1Затвердити  зведений   кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва «Поточний ремонт  вуличного освітлення по вул. Соборна від
ТП-28  в  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»,
зведений кошторисний розрахунок складає – 154,46024 тис. грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

          Від  26.09.2018 р. №                                 XХIIІ сесія селищної ради

смт Воскресенське                                    восьмого скликання

«Про  затвердження   зведеного



кошторисного  розрахунку  вартості
об’єкта  будівництва  «Поточний
ремонт  спортивної  зали  Калинівської
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Вітовського  району
Миколаївської області»

      Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  Порядком  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення  їх  експертизи,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  11  травня  2011  року  №  560  зі  змінами  та  доповненнями,
враховуючи інформацію селищного голови Шаповалова О.М., селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  зведений   кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта
будівництва «Поточний ремонт спортивної зали Калинівської ЗОШ     І-ІІІ
ст.  Вітовського  району  Миколаївської  області»,  зведений  кошторисний
розрахунок складає – 199,840 тис. грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності.

Селищний голова                                                                          О.М. Шаповалов

УКРАЇНА

Воскресенська селищна рада
                   Миколаївська область Вітовський район

23  сесія 8 скликання
                                ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я
 Від  26.09.2018року.                                                     смт. Воскресенське



Про внесення змін до бюджету  
Воскресенської селищної 
ради на 2018 рік.
        

                       Відповідно до п.1.4.ст. 28, п. 23 розділ 1 ст.26,ст.65 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного Кодексу
України, клопотання ВОКМС, листа № 2104 від 11.09.2018р.КУ «Вітовського
районного медичного центру первинної медико-санітарної допомоги, листа
№ 70 від 04.09.2018року «Вітовського загону місцевої пожежної охорони та,
заслухавши  та  обговоривши  інформацію  головного  бухгалтера  щодо
необхідності  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської  селищної  ради на
2018 рік, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А :

              1. Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін до 
селищного бюджету на 2018 рік.

             2.  Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 424,625тис.грн.(додаток №1) у т.ч.:

         - по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної ради,районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення) міської,селищної,сільської рад» на
суму 7,945тис.грн.   

         - по КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і  осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість» на суму 3,000тис.грн.

         - по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму
95,038тис.грн.

         - по КПКВКМБ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках
формування  інфраструктури  об»єднаних  територіальних  громад»  на  суму
56,230тис.грн.

         -  по  КПКВКМБ  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  на  суму
92,678тис.грн.

          -  по  КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними  закладами  (в  т.ч.школою-дитячим  садком,
інтернатом  при  школі  ),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» на суму160,734тис.грн.

             - по КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек"на суму
9,000тис.грн.(додаток №1). 

              3. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2018рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
61681,16113тис.грн.,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі



56345,071тис.гривень та спеціальному фонду  - в сумі  5336,09013тис.гривень
в т.ч. бюджет розвитку 4769,84013тис.грн. (додаток №2).

              4. Затвердити   в складі видатків селищного бюджету уточнений
перелік селищних програм на загальну суму 5508,064тис.грн., у тому числі
обсяг  видатків  загального  фонду  бюджету  –  у  сумі  2342,499тис.грн.  та
спеціальному фонду – в сумі 3165,565тис.грн. (додаток №3).

              5. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з профіцитом в
сумі -79,321тис.грн., напрямом використання якого визначити  (додаток №4):

          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету  станом  на  01.01.2018року  (БКФБ  208100)  в  сумі
4642,52113тис.грн. в т.ч:

            2795,548тис.грн. (вільний залишок бюджетних коштів (котловий);

            79,58013тис.грн. (залишок коштів від субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій Пост.106) ;

            301,287тис.грн. (залишок коштів від медичної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);

           332,893тис.грн.(залишок коштів від базової дотації);

           255,272тис.грн.(залишок коштів додаткової дотації);

           26,576тис.грн.(залишок  коштів освітньої субвенції);

          851,365тис.грн. (залишок коштів стабілізаційної дотації);

     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400)  у сумі -4721,84213тис.грн. в
т.ч.:

        -731,633тис.грн. (вільний залишок бюджетних коштів) ;

        -79,58013тис.грн. (залишок коштів від субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій Пост.106);

        -32,940тис.грн.(залишок коштів додаткової дотації);

        -23,721тис.грн. (залишок коштів освітньої субвенції);

         -10,000тис.грн.(перерозподіл видатків загального фонду);

        13,000тис.грн. (перерозподіл видатків спеціального фонду);

       -59,604тис.грн. (залишок коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду (КБКД 41051100);

          -2831,300тис.грн.(  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
(КБКД 41033200);

           -277,039тис.грн. (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку (КБКД 41053900);



          -240,671тис.грн. (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної,сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська
школа»  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету»  (КБКД
41051400);

           -196,000тис.грн. (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500);

          -40,290тис.грн. (перевиконання доходної частини загального фонду
селищного  бюджету  від  надходження  коштів  від  акцизного  податку  з
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне
в 2018 році (КБКД 14031900);

           -219,825тис.грн. (залишок коштів стабілізаційної дотації);

           7,761тис.грн.(перерозподіл видатків спеціального фонду).

            6. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 4861,34013тис.грн., джерелом покриття якого визначити (додаток  №5):

        -  залучення  залишку  коштів  спеціального  фонду  станом  на
01.01.2018року (КБФБ 208100) у сумі 139,498тис.грн.

     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі 4721,84213тис.грн.  в
т.ч:

        731,633тис.грн. (вільний залишок бюджетних коштів) ;

        79,58013тис.грн. (залишок коштів від субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій Пост.106);

        32,940тис.грн.(залишок коштів додаткової дотації);

         23,721тис.грн. (залишок коштів освітньої субвенції);

         10,000тис.грн.(перерозподіл видатків загального фонду);

        -13,000тис.грн. (перерозподіл видатків спеціального фонду);

         59,604тис.грн. (залишок коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду (КБКД 41051100);

          2831,300тис.грн.( субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на  формування  інфраструктури  об'єднаних  територіальних  громад  (КБКД
4103320);

           277,039тис.грн. (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку (КБКД 41053900); 

          240,671тис.грн.  (субвенція з  місцевого бюджету на забезпечення
якісної,сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська
школа»  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету»  (КБКД
41051400);



          196,000тис.грн. (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500);

           40,290тис.грн. (перевиконання доходної частини загального фонду
селищного  бюджету  від  надходження  коштів  від  акцизного  податку  з
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне
в 2018 році (КБКД 14031900);

           219,825тис.грн. (залишок коштів стабілізаційної дотації);

           -7,761тис.грн.(перерозподіл видатків спеціального фонду).

          7. Додатки №1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
          8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію  з  питань   регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,
приватизації та власності.

 Селищний голова                                             Шаповалов О.М.

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

    від                2018 р. №                      ХХІІІ  сесія селищної ради                 
    смт. Воскресенське                           восьмого скликання

Про затвердження технічної документації
 із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)
 надання у власність земельної ділянки для
 будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  



         Розглянувши заяви громадян Маркович Любові Мефодіївни, Демчука
Михайла  Тихоновича,  Яворської  Надії  Валеріївни,  Чайки  Ігоря
Володимировича,  наявну  земельно-кадастрову  інформацію,  рекомендації
постійних  комісій  селищної  ради,  керуючись  Конституцією  України,
Земельним  кодексом  України,  “Про  землеустрій”,  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”,   селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам України:
-  Маркович  Любові  Мефодіївни для  будівництва  та   обслуговування

житлового  будинку  в  межах  території  ХХХХХХХХ.   ВІтовського  району
Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  ххххх)  загальною  площею
0,0936 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Демчуку Михайлу Тихоновичу для будівництва та  обслуговування житлового
будинку в межах території смт. Воскресенське по                                вул.
ххххххххххххх Вітовського району Миколаївської області (кадастровий номер
– хххххххххххх) загальною площею 0,15 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Яворської  Надії  Валерівни для  будівництва  та   обслуговування  житлового
будинку  в  межах  території  смт.  Воскресенське  хххххххххххх,  Вітовського
району Миколаївської області (кадастровий номер –  ххххххххххх) загальною
площею 0,12 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.

- Старікової  Клавдії  Іванівні для  будівництва  та   обслуговування  житлового
будинку в межах території смт. Воскресенське по вул.  хххххххх, Вітовського
району Миколаївської області (кадастровий номер – хххххххххххх) загальною
площею 0,1280 га, із земель комунальної власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні

- Чайці Ігорю Володимировичу для будівництва та  обслуговування житлового
будинку в межах території с. Пересадівка по вул. хххххххххххххххх Вітовського
району  Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –  хххххххххххххххххх)
загальною площею 0,1060 га, із земель комунальної власності.

- Мартиновій  Валентині  Сергіївні для  будівництва  та   обслуговування
житлового  будинку  в  межах  території  смт.  Воскресенське  по  хххххххххх,
Вітовського  району  Миколаївської  області  (кадастровий  номер  –
хххххххххххххх)  загальною  площею  0,1001  га,  із  земель  комунальної
власності.
Обмеження у використанні земельної ділянки відсутні.
2. Надати у власність земельну ділянку громадянам:
-   Маркович  Любові  Мефодіївни площею  0,0936  га  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку в межах території смт. Воскресенське по
ххххххххх Вітовського району Миколаївської області; 



-   Демчуку  Михайлу  Тихоновичу площею  0,15  га  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку в межах території смт. Воскресенське по
хххххххх Вітовського району Миколаївської області; 
-   Яворській  Надії  Валеріївні площею  0,12  га  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку в межах території смт. Воскресенське по
хххххххх2 Вітовського району Миколаївської області; 
-   Старіковій  Клавдії  Іванівні площею  0,1280  га  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку в межах території смт. Воскресенське по
ххххххх Вітовського району Миколаївської області; 
-   Чайці  Ігору  Володимировичу площею  0,1060  га  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку в межах території с. Пересадівка по вул.
хххххххх Вітовського району Миколаївської області; 
-  Мартиновій  Валентині  Сергіївні площею  0,1001  га  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку в межах території смт. Воскресенське по
ххххххх Вітовського району Миколаївської області.
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2018 р. №                                   ХХІІІ  сесія селищної ради            
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою

      Розглянувши заяви громадян України Крюкова Сергія Олександровича  та
Гузик Надії Олександрівни про надання дозволу на розробку документації із
землеустрою, враховуючи висновок постійної комісії селищної ради з питань



житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони  природи,
керуючись  пунктом  34  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статтями  79  –  81,  116,  118,  121  Земельного
кодексу України,  селищна  рада

   ВИРІШИЛА:

11.   Дозволити  розробку  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки громадянам Крюкову Сергію Олександровичу та
Гузик  Надії  Олександрівни,  з  подальшою  передачею  її  у  спільну  сумісну
власність,  орієнтовною площею 0,24  га.,  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) із
земель  комунальної  власності  житлової  та  громадської  забудови  по  вул.
хххххххх в                 с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області.

 2.  Зобов'язати  замовників    надати  до  Воскресенської  селищної      ради
  технічну документацію із землеустрою.

3. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з
питань  житлово-комунального
господарства  та  комунальної
власності,  питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

Селищний голова                                                           О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2018 р. №                                   ХХІІІ  сесія селищної ради            
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок з метою передачі в оренду

      Розглянувши заяву ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ПО
ВИМІРЮВАННЮ ТА ОЦІНКИ», про надання дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок для обслуговування



об’єктів  АТ  «Миколаївобленерго»,  враховуючи  висновок  постійної  комісії
селищної ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної
власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та
охорони природи, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями  79  –  81,  116,  118,  121
Земельного кодексу України,  селищна  рада
   ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл АТ «Миколаївобленерго» на розробку проектів землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  в  оренду  для  обслуговування  об’єктів
енергопостачання, а саме: 

-   земельної  ділянки орієнтовною площею 0,0018 га,  на  якій розташовано
ТП-16  –  вул.  Центральна,  101/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0051 га, на якій розташовано  ТП-
17  –  вул.  Горького,  32/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0018 га, на якій розташовано  ТП-
19  –  вул.  Колгоспна,  8/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0005 га, на якій розташовано  ТП-
20  –  вул.  Шевченка,  9/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0044 га, на якій розташовано  ТП-
21  –  вул.  Інгульська,  11/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0086 га, на якій розташовано  ТП-
22  –   вул.  Янтарна,  135/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0015 га, на якій розташовано  ТП-
23  –  вул.  Шевченка,  125/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0057 га, на якій розташовано  ТП-
33  –  вул.  Горького,  66/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0046 га, на якій розташовано  ТП-
111  –  вул.  Водопровідна,  22/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0060 га, на якій розташовано  ТП-
217  –  вул.  Соборна,  2/2  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0012 га, на якій розташовано  ТП-
627  –  вул.  Поперечна,  1/1  в  смт.  Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0023 га, на якій розташовано  ТП-
4 – вул. Миру, 1/1 в с. Горохівка Вітовського району Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0006 га, на якій розташовано  ТП-
80 – вул. Космонавтів, 3/1 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської



області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0012 га, на якій розташовано  ТП-
28 – вул.  Соборна,  20/1 в с.  Калинівка Вітовського району Миколаївської
області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0044 га, на якій розташовано  ТП-
29  –  вул.  Адмірала  Траверсе,  60/1   в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0012 га, на якій розташовано  ТП-
30 – вул. Свободи, 126/1 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської
області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0005 га, на якій розташовано  ТП-
340 -  вул. Суворова, 59/1 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської
області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0006га, на якій розташовано  ТП-
341  –  вул.  Адмірала  Траверсе,  25/1  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0086 га, на якій розташовано  ТП-
452 – вул. Свободи, 126/1 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської
області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0069 га, на якій розташовано  ТП-
720  -   вул.  Шаповаленка,  17/1  в  с.  Калинівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельній ділянці орієнтовною площею 0,0069 га, на якій розташовано  ТП-
63  –  вул.  Кіровоградська,  3/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,001 га, на якій розташовано  ТП-
64  –  вул.  Кіровоградська,  8/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0044 га, на якій розташовано  ТП-
67 – вул. Михайла Грушевського, 62/1 в с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0044 га, на якій розташовано  ТП-
81 – вул. Шевченка, 208/1 в с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської
області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0022 га, на якій розташовано  ТП-
82  –  вул.  Івана  Франка,  1/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0054 га, на якій розташовано  ТП-
252  –  вул.  Польовий  стан,  2  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0051 га, на якій розташовано  ТП-
253  –  вул.  Польовий  стан,  1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0035 га, на якій розташовано  ТП-
254  –  вул.  Польовий  стан,  3  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,001 га, на якій розташовано  ТП-



289 – вул. Михайла Грушевського, 146/5 в с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0018 га, на якій розташовано  ТП-
305 – вул. Істоміна, 18/1 в с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської
області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0044 га, на якій розташовано  ТП-
315  –  вул.  Бойка  Блохіна,  30/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0035 га, на якій розташовано  ТП-
335  –  вул.  Кіровоградська,  4/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0069 га, на якій розташовано  ТП-
368  –  вул.  Бойка  Блохіна,  123/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області;
- земельної ділянки орієнтовною площею 0,0018 га, на якій розташовано  ТП-
453  –  вул.  Бойка  Блохіна,  177/1  в  с.  Пересадівка  Вітовського  району
Миколаївської області.

2.  Зобов'язати  замовника    надати  до  Воскресенської  селищної      ради
  проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду.

3. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з
питань  житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

  Селищний голова                                                           О.М. Шаповалов



        
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2018 р. №                                   ХХІІІ сесія селищної ради             
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про погодження передачі  земельної 
ділянки  для ведення індивідуального 
садівництва у власність

        Відповідно до ст. 122 п. 1 Земельного Кодексу України та Розпорядження
КМУ від 31.01.2018 року № 60 – р, розглянувши заяву          гр. Бондаренко
Людмили  Миколаївни  про  погодження  передачі  земельної  ділянки  для
ведення індивідуального садівництва  у  власність,  керуючись ст.  26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Погодити  передачу  земельної  ділянки  для  ведення  індивідуального
садівництва в межах території СТ «Червоногір`я» по вул..ХХХХХХХХХ
у  власність  громадянці  України  Бондаренко  Людмилі  Миколаївні
орієнтовною площею 0,04 га, в адміністративних межах Воскресенської
селищної ради (Воскресенська ОТГ), Вітовського району Миколаївської
області  (за  межами  населеного  пункту    с.  Пересадівка)  з  цільовим
призначенням 01.05.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію
з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності,



питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи. 

Селищний голова                                                           О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА
РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2018 р. №                                   ХХІІІ  сесія селищної ради            
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою

      Розглянувши заяви гр.  України Кічі Василя Івановича та Горіна  Дмитра
Юрійовича  про  надання  дозволу  на  розробку  документації  із  землеустрою,
враховуючи  висновок  постійної  комісії  селищної  ради  з  питань  житлово-
комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи, керуючись пунктом 34
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтями 79 – 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  селищна  рада
   ВИРІШИЛА:

1.Дозволити  розробку  технічної   документації  із  землеустрою  на
право  власності на  земельну ділянку для будівництва і обслуговування
житлового  будинку  та  господарських  будівель  і  споруд  (присадибні
ділянки)  із  земель  комунальної  власності  житлової  та  громадської
забудови:
-       Кічі  Василю Івановичу  – орієнтовною площею 0,25 га по  хххх  с.

Калинівка Вітовського району Миколаївської області.



-    Горіну  Дмитру  Юрійовичу   –  орієнтовною  площею  0,0265  га  по
вул.  хххххххх   смт.  Воскресенське  Вітовського  району  Миколаївської
області.

-  Зеленовій Ганні Григорівні  – орієнтовною площею 0,11 га по                   вул.
ххххххх  смт. Воскресенське  Вітовського району Миколаївської області.

-     Скірко  Євгенії  Дмитрівні   –  орієнтовною  площею  0,15  га  по
вул.  хххххххх   смт.  Воскресенське   Вітовського  району  Миколаївської
області.

         2.  Зобов'язати  замовників    надати  до  Воскресенської  селищної  ради
  технічну документацію із землеустрою.
           3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну
комісію  з  питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та
охорони природи. 
Селищний голова                                                           О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА
РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 від                2018 р. №                                   ХХІІІ  сесія селищної ради            
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про надання в оренду земельної 
ділянки  для іншого сільськогосподарського 
призначення А.01.13

         Розглянувши заяву громадянина Коваля Станіслава Миколайовича наявну
земельно-кадастрову  інформацію,  рекомендації  постійних  комісій  селищної
ради  ,  керуючись  Конституцією  України,  Земельним  кодексом  України,
Законами  України  “Про  оренду  землі”,  “Про  землеустрій”,  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”,   селищна рада
 

ВИРІШИЛА:

1.  Надати  громадянину   Ковалю  Станіславу  Миколайовичу   в  оренду 
земельну  ділянку  площею  8,2042  га      для  іншого  сільськогосподарського
призначення А.01.13 з кадастровим номером хххххххххх в адміністративних



межах  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської
області ( за межами с. Калинівка).

 2.  Встановити  річну  орендну  плату  за  користування  вказаною  земельною
ділянкою в розмірі 12% від їх нормативної грошової оцінки .

 3.  Доручити  селищному  голові  Шаповалову  О.М. укласти  від  імені  ради
договір оренди землі згідно даного рішення.

  4.  Контроль за  виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.
 
  

Селищний голова                                                           О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА
СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 від                2018 р. №                                   ХХІІІ  сесія селищної ради            
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про  надання  дозволу  на
розроблення  детального  плану
території земельної ділянки

       Розглянувши  заяву гр. Косої Анастасії Михайлівни, про надання дозволу
на розроблення детального плану території земельної ділянки  площею 0,22 га,
за  адресою:  смт  Воскресенське  вул.  Риночна,  24/1  Вітовського  району
Миколаївської   області,  керуючись  статтями  21,  24  Закону  України  «Про
регулювання  містобудівної  діяльності»,  ДБН  Б.1.1-14:2012  «Склад  та  зміст
детального  плану  території»,  статтею  12  Закону  України  «Про  основи
містобудування», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна   рада:

ВИРІШИЛА:
           1.  Надати дозвіл  гр.  Косій Анастасії  Михайлівні  на розроблення
детального плану території земельної ділянки  площею 0,22 га ( кадастровий
номер ххххххххх), за адресою: смт Воскресенське                                  вул.
хххххххх Вітовського району  Миколаївської   області,  відповідно  до



державних будівельних норм, стандартів і правил.

2. Визначити:
2.1. Замовником  замовлення  детального  плану  території  –

Воскресенську селищну раду Вітовського району Миколаївської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану

території – гр. Косу Анастасію Михайлівну.
2.3. Уповноважити   селищного  голову  Шаповалова  О.М.  укласти

угоду щодо розроблення детального плану території  зазначеної   п.1 даного
рішення.

3. Гр.  Косій  Анастасії  Михайлівні  згідно  чинного  законодавства
визначити ліцензовану проектну організацію – розробника детального плану
території для укладення відповідної угоди, сприяти в організації проведення
громадських  слухань  містобудівної  документації  відповідно  до  вимог  ст.21
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Розроблену  і  погоджену в  установчому законодавством порядку
документацію  вказану  в  п.1  даного  рішення  подати  на  затвердження  до
Воскресенської селищної  раду.

5. Воскресенській  селищній   раді  забезпечити  проведення
громадських слухань містобудівної документації з врахуванням ст.21 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4        6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.
 
  

Селищний голова                                                           О.М. Шаповалов

          



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2018 р. №                                   ХХІІІ  сесія селищної ради            
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

Про надання дозволу на розроблення 
документації із землеустрою

        Відповідно до статей 22, 33, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
Закону України «Про особисте селянське господарство» розглянувши заяви
громадян  України   керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада 
ВИРІШИЛА:

o 1. Надати громадянам України Бєгліці Юрію Володимировичу та Бєгліці Ользі
Володимирівні  дозвіл  на  розроблення  проектів  землеустрою   щодо
відведення земельних  ділянок у власність із земель сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності,  що  перебуває  в  їх  користуванні  на
підставі Акту на право постійного користування ххххххххххх від 26.05.1997 р.
розташованих  в  адміністративних  межах  Воскресенської  селищної  ради
(Воскресенська ОТГ), Вітовського району Миколаївської області (за межами
населеного пункту  с.  Пересадівка),  орієнтовний розмір земельних ділянок



16,45 га, із цільовим призначенням – для фермерського  господарства.

o 2.  Розроблені  проекти  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у
власність  підлягають  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог
чинного законодавства.

33.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.
Селищний голова                                                           О.М. Шаповалов

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА
РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2018 р. №                                   ХХІІІ  сесія селищної ради            
смт. Воскресенське                                        восьмого скликання

 Про припинення права 
 постійного користування
 земельною ділянкою

        Відповідно до статей 92, 122 Земельного кодексу України, статті 25
Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада 
ВИРІШИЛА:
1.  Вважати  припиненим  право  постійного  користування  земельними
ділянками комунальної власності сільськогосподарського призначення, а саме:
- загальною площею 18,8 га, надане Затірці Олександру Петровичу, посвідчене
державним актом на  право  постійного  користування  землею серія  І-МК №



001127, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного
користування землею від   за  № 537, розташовану в адміністративних межах
Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області (за
межами с. Пересадівка);
-  загальною  площею  8,8  га,  надане  Рудому  Івану  Івановичу,  посвідчене
державним  актом  на  право  постійного  користування  землею  серія  МК
№  00057,  зареєстрованого  в  Книзі  записів  державних  актів  на  право
постійного користування землею від 20.12.1993 року за № 643, розташовану в
адміністративних  межах Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району
Миколаївської області (за межами смт. Воскресенське);
-  загальною площею 30,0 га,  надане Овчаренко Лідії  Данилівні,  посвідчене
державним  актом  на  право  постійного  користування  землею  без  номеру,
зареєстрованого  в  Книзі  записів  державних  актів  на  право  постійного
користування  землею  від  20.12.1993  року  за  №  457,  розташовану  в
адміністративних  межах Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району
Миколаївської області (за межами смт. Воскресенське);
2. Віднести земельні ділянки  загальною площею 18,8 га, 8,8 га та 30,0 га до
земель  запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної  форми
власності  в  адміністративних  межах   Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району Миколаївської області.

33.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.

Селищний голова                                                           О.М. Шаповалов



 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

від __ _______     2018 року № ___                        ___ сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                                   восьмого скликання

«Про прийняття в комунальну власність
нежитлового об’єкта, що розташований в
смт. Воскресенське, вул. Центральна, буд. 97
Вітовського району Миколаївської області»

        Відповідно  до  статей  26,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», з метою прийняття до комунальної власності та
взяття  на  баланс  нежитлового  об’єкта,  що  розташований  в  смт.
Воскресенське, вул. Центральна, буд. 97 Вітовського району Миколаївської
області, Воскресенська селищна рада
 
ВИРІШИЛА:

1.Прийняти  у  комунальну  власність  Воскресенської  селищної  ради
нежитловий об’єкт, що розташований в смт. Воскресенське, вул. Центральна,
буд. 97 Вітовського району Миколаївської області .

2.  Голові  Воскресенської  селищної  ради  Шаповалову  О.М.  вжити
заходів  щодо  здійснення  державної  реєстрації  права  власності  на
вищевказане майно.

   3.  Контроль за  виконанням  цього  рішення покласти  на постійну
комісію  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи,  підприємства,
приватизації та власності.

Селищний голова                                                                     О.М.Шаповалов




