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Вiдповiдно до абзацу 3 п.10 Перехiдних положень Закону УкраТни <Про
МiСЦеВе саМоврядування в YKpaiHi> за пропозицiею сiльських, селищних,
мiСьких рад районнi, обласнi ради повиннi приймати рiшення про передачу до
коМуна-пьноТ власностi вiдповiдних територiальних громад окремих об'сктiв,
СпiльноТ власностi територiальних громад, якi знаходяться на Тх територiТ i

ЗаДоВольняють колективнi потреби виключн() llих ,герит,tlрiальtlих l,ромад.

[Jiдпсlвiltно дО Статуту Комунальне пiдприс:мство <Побутового
обслугt-lвування населення <Промiнь>, що нiulежить до спiльноТ власностi
ТеРитОрiальних громад fiнiпровського раЙону, яке знаходиться на територiТ м.
Пiдгоролного, здiйснюе свою дiяльнiсть для забезпечення потреб всього
flнiпровського району, а не виключно ПiдгородненськоТ територiальноi
громади.

KoMyHarrbHe пiдприемство - це самостiйний господарюючий суб'скт, який
здiйснюс свою дiяльнiсть iз метою одержання вiдповiдного прибутку (лохолу).

У cTaTTi 86 Бюджетного кодексу УкраТни йде мова про бюджетнi
установи. Комунальнi ж пiдприсмства не с бюджетними установами.

ПОлОженням абзаuу 4 п. l0 Перехiдних полOжень Закону УкраТни uПро
МiСЦеве СаМОВряllування в YKpaTHi> гtередбаченtl tlбtlв'язкtlву tlередачу
комуналь}tих закладiв, що утримуються за рахунок кош-гiв мiсцевих бюджетiв,
а комунальне пiдприсмство <промiнь> за Статутом с прибутковим
пiдприсмством, тому видiлення коштiв з мiсцевого бюджету на його
утримання не передбачасться.

ВiдпОвiдно до cTaTTi 64-1 Бюджетного кодексу УкраТни основними
ДЖеРеЛаМИ ДОхОДiв раЙонних бюджетiв з 01.01.202l визначено надходження
ВiД Управлiння комун€Lпьною власнiстю (орендна плата, податок на прибуток
комун€Lльних пiдприсмств, частина чистого прибутку) та адмiнiстративнi
збори. Згiдно з вимогами Бюджетного кодексу УкраТни доходи районного
бЮДЖеТУ На 202l piK складають l5l ,460 тис.грн. Через кри],ичну ситуацiю, яка
склалася iз наповненням дохiднот частини районних бкlджетiв' районна Рала
прийняла рiшення не передавати комунzulьнi lliдприс,мст,tsа, якi с: практично
слиl]им д)(ерелом поповнення бюджету, у власнiсть територiальних громад.

[3раховуЮчи вищеЗазначене та керуючись статтями 43, 60 Закону УкраТни
<ПРО МiСЦеве СаМоврядування BYKpaTHi)), статтею 64-1 Бюджетного кодексу
УкраТни, вважаемо, Що районною радою правомочно було прийнято
рiшення кпро скасування рiшення .Щнiпровськот районнот Ради вiд 09 вересня


