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Прошу винести до порядку денного 3 засiдання 2 ceciT г]роект рiшення "Про
скасування рiшення ЩнiпровськоТ районноТ ради вiд 28 сiчня 2021 року "Гlро
скасування рiшення !нiпровськоТ районноТ ради вiд 09 вересня 2020 року J\ч 655-
ЗO/VII "Про надання згоди на передачу комунального пiдllрисмства побутового
обслуговування населення "Промiнь" f(HirtpoBcbKoT районноТ ради
!нiпропетровськоТ областi" зi спiльноТ влас[Iосl]i територiальних громад ci.tl,

селищ, MicTa Щнiпровського району у комунальну BlracHicTb ПiлгоролttеtlськоТ
MicbKoT р&ди", оскiльки з боку ПiдгоролненськоТ MicbKoT ради IIе було надано
ВIДI\4ОВИ щодо прийняття в комунаJIьну власнiсть комунального гliдl-tрисмства
побутового обслуговування населення "Промiнь" ЩнiпровськоТ районrrоТ palltl

Щнi пропетровськоТ областi.

Вважаю, що скасування рiшення fiнiпровськоТ районноТ ради вiд 09 вересня 2020

року Лb 655-ЗO/VII "Про надання згоди на передачу комунальL{ого пiдприсмс,гва
побутового обслуговування населення "Промittь" ЩнiпровськоТ райоrrгrоТ раJlи
ЩнiпропетровськоТ областi" зi спiльноТ власностi територiальгlих громал cirI,
селищ, MicTa Щнiпровського району у комунальну власнiсть ПiлгоролненськоТ
MicbKoT р?ди" Щнiпровською районноrо радою в односторонньому порядtку
суперечить чинному Законодавству УкраТни в частинi п.7 роздiлу IV Перехi.Itrrих

- положень Закону УкраТни "Про добровi;rьне об'еднанFIя територiальних громад",
п.10 розлiлу V Перехiлних положень Закону УкраТrrи "ГIро мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi" та робить вимогу Законiв не викоFIаною через
вiдсутнiсть досягнення остаточноТ мети, LIa яку направлена дiя Законiв, а саме

фактичноТ передачi у комунальну власнiсть I1iлгоролненськоТ MicbKoT ради
комунального пiдприсмства побутового обслуговування населенrlя "Промittь"

.Qнiпровська районна рада
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ЩНiПРОВСЬКОi РайОнноТ Ради !нiпропетровськоТ областi, про що свiдчить .гакож
вiдсутнiсть буль яких AKTIB прийому-передачi комунального пiдприсмства.

також зазначаю, що умовою розвитку мiсцевого самоврядування та досягнення
сталостi громад с додержання реформи децентралiзацiт.

lоdаmкu:
- Проекm рituення "Про скасуванIlя pitueHHst flrtiпpclBcbKoi'paйoнttoi padu Bid 28 сiчнгt 202l

року "Про скасування рiu,tення flrtiпpoBcbKo|patiottltoi'pctdtt Bid 09 BepecHst 2020 pclKy N9 б55-
3)/VII "Про наdаlпtя зzоdu на переdачу Kl.vylta,'Iыlozo пiс)прuс-vсmва побуmrlвоео
обслуzовуваl"lня на,селеttttя "Про.ltiнь" !нiпровськоl paйottttoi' раdu !ttiпропеmрtлвськtli
обласпli" - l арк.

, ПояснtовсUlьна запuсксl do проекпtу рituеrпtя "Про скасуваt!ня pirrterttш lHiпpoBcbKoi'paйrlttttrli рudч Bid
2В сiчня 202l року "Про скасуванttя рiu,tення,Щнiпровськоi| paitoHHoi' pctdu BiD 09 вересl!я 2020 рок1,"Nl
б55-30/VII "Про tшdання зеоdu tш переdаrtу Kovylla|lbltozo пidпрuс.л,tсll1ва пслбуmовоzо rlбclyzoBllBctttHst
н ас ел е н ня " П ролl iH ь ",Щн iп р о в с bKoi' р ай о н н oi' р adu ! н i, rlб:tctcttti" 2 чрк.

{епутат районшоi рали м. ряБЕцъ



Проект

ДШПРОВСЪКА РАЙОННА РАДА
днIпропЕтровськоi оьлАстI

VIII СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСIЯ

рIшЕння
Про скасуванIIя рiшення fllliпровськtli paйroHlloT ради вiд 28 сiчня 2021 року *ПроскасуванIlя рiшення {нiпровськот районllот рали Bilr 09 вересIIя 2020 року лъ б55-30/vII *Про IIаданIIя згод}r IIа передачу коNIунальtIого lliдllршспtства побутово.ообслуговува н tIя IIаселеIIня <Пропr ilrbi, fi ll illpoBcb коТ ра l'lo н н оТ ради{нiпропеТровськоТ областi> зi спiльllоТ-власностiтериторiальнIlх громад сiл, селиtlц,MicTa ffНiПРОВСЬКОГО РаЙОIrУ У комунальну u,ru.,ri.ro iIio.opoorle,rcbKoT MicbKoT

раДп))

керуючись статтями 4з, 60 Закону Укратгlи <про мiсцеве самоврядуванняв YKpaTHi>' статтеЮ 86 Бюдх<етного кодексу УкраТни, пуLIктом l0 Роздiлу VПрикiнцевих та перехiдНих полоЖень ЗУ uПро Micr(eBe самоврядування в YKpaTHi>,
районна рада вирiшила:

1. СкасуВати рiшення ЩнiПровськоТ районноТ РадИ вiд 28 сiчня 202l року ЛГлuПрО скасуваНня рiшення tнiпровськоТ районноТ рuл" вiд 09 вересня 2020 року Лл655-3O/VII " <Про надання згоди на передачу комунального пiдприсмс.гвапобутового обслуговування населення <промiнi> {нiпровськот районнот Ради!нiпропетровськОТ областi> зi спiльноТ unu."o.ri територiальних громад ci.lt,селищ, MicTa f,нiпровського району у комунальну власнiсть Пiлгоролнегtськоi.
MicbKoT ради>

2, Рiшення ceciТ районноТ ради вiд 09 вересня 2о2о лг9 655-зO/VII <<I lpoНадання згоди на передачу комунального пiдприсмства побутовогообслуговування населення <промiнь> !нiпровськот районнот ради!нiпропетровськот областi> зi спiльноi власностi територiальttих громад cilt,селищ, MicTa Щнiпровського району у комунальну власнiсть ПiдгородненськоТMicbKoT ради)) вtsажати Llинним.
3, KoMicii з передачi юридичноТ особи, майнового комплексу та pyxo'ol.oмайна, зi спiльнот власностi територiальних громад сiл, селицI, MicTafirriпровського району У KoMyHaJrbHY власнiсть Пiдiородненськоi' MicbKoT Радиздiйснити передачу юридичнот особи, рухомого .га нерухомого майна

4, КонтРоль за виконанНям цього рiшення покласти на постiйну KoMicilo зпитанЬ будiвництва, комУнальноТ ,nua"oari, х<итлово-комунального господарс1.I]а,транспорту та благоустроrо (Руленко).

Голова районноТ ради Максим ЛЕЩЕНКО
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Ilоясгttовальна записка до проекту рiшення <ГIро скасування рiшtеtlня!нiпровськоТ районноТ Ради вiд 28 bi"""-zozt року uПро скасування рiшення
{нiпровСькоТ районноТ Ради вiд 09 вересня 2О2О poцi J\1! 65 j-зO/Vti <Гtро

надання згоди на передачу комунального пiдltрисмсr,ва побутового
обслуговування населення <промiнь> /{нiпровськот районнот Радиl]нiпропетровськоТ областi>> зi спiлiноТ власrто.ri .г.p"rnpiuлun"x громад ci.it,

селищ, MicTa lнiпровського району у комуIrальну власнiсть ПiдгорЬднегtськоТ
MicbKoT ради)У вiдповiдностi до пункту l0 Розлiлу V ГIрикiнцевих та перехiдних

положень ЗУ <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi) визначено:

l. За пропозицiсю сiльських, селищних, мiсt,ких рад районнi, обласrri
ради повиннi приймати рiшення про передачу до комунальнот власностiвiдповiдних територiальних громад окремих об'сктiв, спiльнот власнос.гiтериторiальних громад, якi знаходяться I{a Тх територiТ i заловоJIьняюl.ь
колективнi потреби виключно цих територiальних громад.

2, Правонаступник районноТ Ради району, лiквiдованого Верховrtою
радою Укратни, пiсля припиненrrя вiдповiдних районних рад як юридичних осiб,але не пiзнiше l липня 2021 року, зобов'язаний передати у oorynrlb}ry власнiсr.ьтериторiальних громад yci об'скти спiльнот власrlостi 

'ериторiалоri"х грома/1
району' якi знаходяться на територiт цих тери,rорiальних .poruo' вiдповiдно лсl
розме)tуВаннЯ видаткiв мiж бtодх<етами' встаI{овJIеtlих Бtоджетним кодексом
УкраТни.

CTaTTeto 86 Бюджетного кодексУ УкраТни визI{ачено, Що розмежуваннявидiВ видаткiв, визначениХ пунктами 2 i 3 частини першlот стат.гi 82 I{boI.oкодексу, мiж мiсцевими бюджетапти. Вiдповiдttо до цих криr.ерiтв види вида.гкiвподiляlоться на TaKi групи:
1) перша група - видатки на фУнкцiонува'ня бюджетних ус.ганоI] l.а

реалiзацiю заходiв, якi забезпечуIотL необхiдt{е перLUочергове наданFIя пубrriчгrихпослуг i якi розташованi найближче до споживачiв;
2) друга група - видатки на фУнкцiоr;ування бюдже.гних установ l.а

реалiзацiю заходiв, якi забезпечуIоть надання ос[Iовних публiчних посJIуг дJlяBcix громадян УкраТни;
2. Видатки першот групи здiйснlоtоться з бюджетiв мiсi{еtзог.осамоврядування.
з, Видатки Другот групи здiйснlоються з бrоджетiв мiсцевого самоврядуванtlя,

а також районних бrоджетiв.

Нерухоме майно - булiвля ль 25 по вул. []ентральнiй в м. Пiдгородне l.aKoMYH€lJIbHe ПiДПРИСМСТВО, ЗНаХодиться на територif пiдгороднеFIськот мiськоi
Рзди, задовольняС потребИ лише територiалr,ноТ .роruлЙ ПiдгороztНеНСl,КОl.
MlcbKol ради.

Пiдгородненською мiською радою утворено t,toBi виконавчi органи, узв'язкУ з чим, наявна rrеобхiднiсiь po.ri*.',n, новоутворених виконавчих
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органiв, тобто надання публiчних послуг,
споживачiв. розташованi найблиrкче до

Також, ПiдгороДненськоЮ MicbKoto радоIо ухваленi рiшення направлс.гtlti
на прийняття коМуна,ьноГо пiдприсмства побутового обс-ltуговуванI-1я насеJIеtlIIя<Промiнь> та булiвлi J\lb 25 IIо вул. LIeHTna пьня Rвул. L(ентральна вм. Пilдгородrlе до комунальrtот власнос.гi, Lцо свiдчить про irеобхiднiсr.ь

,-- -г
РаДИ У вiдповiдностi до п. l0 Роздiлу V ПрикiгIцевих та перехilдних положеtlь ЗуuПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>.

на пiдставi зазначеного вище, наявнi законодавчi зобов'язання та гliдсr,ави
для здiйснення передачi комунального пiдприсмства, рухомо|.о та нерухо]\{ого
майна та скасування рiшення ceciT районнот Ради вiд 28.0 1,2о21.

!епутат районноТ ради Марина РЯБЕЦЬ


