
   

 

РЕЗОЛЮЦІЯ  

круглого столу «Прозорий доступ бізнесу до оренди комунального майна» 

 
м. Миколаїв                                                                                                                      24 травня 2017 року 

                                                                                                 
 

Федерація асоціацій малого та середнього бізнесу впродовж листопада 2016 – березня 2017 рр. 

займалась вивченням питання щодо умов надання СПД в оренду комунального майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва. Зокрема, за сприяння Центру 

міжнародного приватного підприємництва (CIPE) та Національного фонду підтримки демократії (NED) 

було проведено громадську антикорупційну експертизу та М-тест (тест малого підприємництва, що дає 

змогу порахувати фінансове навантаження на бізнес для виконання регулювання) «Положення про 

оренду комунального майна територіальної громади м. Миколаєва».  

Як засвідчили результати проведеного дослідження, деякі норми Положення містять низку 

корупціогенних чинників, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та, як наслідок, 

мати негативний вплив на суб’єктів господарювання. Такими корупціогенними чинниками є: 

невизначеність/нечіткість адміністративної процедури надання в оренду комунального майна, 

обтяжливі умови надання/одержання інформації, створення надмірних/додаткових обтяжень для 

суб’єктів господарювання, розширення дискреційних повноважень, неоднозначність/нечіткість 

формулювань, відсутність/недоліки конкурсних  процедур. 

Подальше вивчення питання та консультації з бізнесом показали й інші порушення у цій сфері, 

зокрема такі: недотримання строків розгляду заяв на укладення/продовження договорів оренди 

комунального майна, необґрунтовані перенесення розгляду питань та відмови в оренді, необґрунтовані 

зменшення строків оренди, безпідставні відмови з проведенням невід’ємних поліпшень приміщень, що 

знаходяться в оренді, у протоколах профільної депутатської Комісії з питань ЖКГ, комунальної 

власності та благоустрою міста Миколаєва, якій делеговане право надавати рекомендації і висновки 

щодо питань оренди,  відсутня інформація щодо аргументацій причин відмов або перенесень розгляду 

заяв. Також потребує доопрацювання електронний реєстр комунальних приміщень, в якому відсутня 

інформація щодо вільних приміщень.   

Ми, учасники круглого столу, підприємці Миколаєва, громадськість вважаємо, що нормативно-

правові акти міської ради, які повинні належним чином регулювати відносини в сфері оренди 

комунального майна, є непрозорими, нечіткими, не визначають відповідальності чиновників за 

неправомірні дії, можуть сприяти корупції, тому вкрай необхідно вжити невідкладних заходів щодо 

затвердження нової редакції «Положення про оренду комунального майна територіальної громади м. 

Миколаєва», яку пропонують представники малого та середнього бізнесу й громадськість. 

Представники бізнес-середовища розробили та пропонують на розгляд депутатського корпусу й 

представників органів виконавчої влади свою редакцію проекту «Положення про оренду комунального 

майна територіальної громади м. Миколаєва». Але враховуючи, що Управлінням комунального майна 

розроблено нову редакцію Положення, ми пропонуємо наступне:   

1. Створити робочу групу з розробки нової редакції «Положення про оренду комунального майна 

територіальної громади м. Миколаєва» за участі представників депутатського корпусу 

Миколаївської міськради, Управління з використання та розвитку комунальної власності, 

виконавчих органів Миколаївської міськради, підприємців, громадськості.  

2. Упродовж 2-х місяців підготувати проект Положення з урахуванням висновку громадської 

антикорупційної експертизи та результатів М-Тесту. 

3. Запропонувати міській раді розглянути питання щодо усунення вад у діяльності профільної 

депутатської комісії, пов’язаних з наданням в оренду комунального майна юридичним та 

фізичним особам.   

4. Рекомендувати міській раді протягом 1 місяця вжити невідкладних заходів щодо створення 

єдиного електронного реєстру вільних об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в 

оренду. 

 

Вважаємо доцільним окремо відзначити, що профільна депутатська комісія з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста Миколаєва не виконує 

покладених на неї завдань, ускладнює процес надання в оренду комунального майна та сприяє створенню 

корупційних схем. 


