
                                            
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Криворізької міської ради 
ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я  

 
Про затвердження Положення 
про конкурсний відбір страховиків 
орендованих об’єктів комунальної 
власності міста 
 
 Для визначення на конкурсних засадах юридичних осіб – фінансових 
установ, які здійснюють страхову діяльність, з метою врегулювання 
цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів територіальної 
громади міста, в особі уповноваженого орендодавця – управління 
комунальній власності міста, відповідно до Законів України “Про оренду 
державного та комунального майна”, “Про захист економічної конкуренції”, 
“Про страхування”, керуючись ст. 29 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконком міської ради вирішив:    
 

 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір страховиків 
орендованих об’єктів комунальної власності міста (додаток 1). 

  
     2. Створити   комісію з  конкурсного відбору страховиків орендованих 
об’єктів комунальної власності міста та затвердити її   склад   (додаток 2). 

 
3. Редакції   Криворізької    міської комунальної газети “Червоний гірник” 

( Штельмах  В. В.)    та     комунальному    підприємству     ТРК   “  Рудана ”  
(Некрасова І.Ф.) оприлюднити це рішення та додаток до нього, управлінню 
економіки виконкому міськради (Просолупову В.І.) – розмістити на 
офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет, загальному 
відділу виконкому міськради (Чорний В.А.) – внести до реєстру документів 
виконкому міської ради в 10-денний термін з дня прийняття рішення. 

 
4. Управлінню комунальної власності міста виконкому міськради 

(Федоренко Л.В.) забезпечити виконання заходів щодо відстеження 
результативності цього рішення та офіційно оприлюднити звіт в 
Криворізькій міській комунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційній 
сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Темника Г.П. 

 
 
                                                                                                  Додаток 1 

до проекту  рішення  



виконкому  міської ради 
                                                           
                                                            ПОЛОЖЕННЯ  

про конкурсний відбір страховиків орендованих 
об'єктів комунальної власності міста 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

            1.1. Положення   про   конкурсний   відбір   страховиків   орендованих 
об'єктів  комунальної власності  міста (надалі  - Положення)  розроблено 
відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
”Про оренду державного та комунального майна”, “Про захист економічної 
конкуренції”, “Про страхування” та Положення про порядок оформлення 
оренди об'єктів комунальної власності міста, затвердженого рішенням 
міської ради від 22.06.2005 №3236,та з метою врегулювання цивільно-
правових відносин щодо захисту майнових інтересів територіальної 
громади  міста, в особі   уповноваженого  орендодавця – управління  
комунальної власності міста виконкому міськради, при наданні   в оренду 
майна, що перебуває у комунальній власності міста. 

        1.2. Проведення та організацію конкурсу здійснює комісія  з 
конкурсного відбору страховиків  орендованих об’єктів комунальної   
власності   міста  (надалі-комісія ). 

          1.3.Об'єктами  орендованого  майна,  що  підлягають  обов'язковому 
страхуванню,    можуть    бути       цілісні   майнові    комплекси    підприємств 
комунальної власності міста, їх структурні підрозділи (цехи, філії, дільниці); 
нерухоме   майно   комунальної   власності   міста   (нежитлові   приміщення, 
будівлі,  споруди,  об'єкти     незавершеного  будівництва)  та  інше  окреме 
індивідуально визначене майно комунальної власності (надалі - об'єкти). 

1.4. Учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи - фінансові 
установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств 
або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України “Про 
господарські   товариства”,   з   урахуванням   особливостей,   передбачених 
Законом України “Про страхування”, а також   одержали у встановленому 
порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. 

 
1.5. Конкурсний відбір на право страхування об'єктів комунальної 

власності проводиться з метою дотримання і захисту майнових та інших 
прав і законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у здійсненні 
страхової діяльності. 

1.6. Орендоване майно страхується орендарем на користь орендодавця, 
який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди. 



2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ І ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ 

2.1. Конкурс полягає у визначенні  страховиків, які запропонували 
найбільш впевнені гарантії страхової виплати в разі   настання страхового 
випадку. 

2.2. Основні критерії для оцінки конкурсних пропозицій: 
- початок фінансової діяльності по страхуванню в м. Кривому Розі; 
- наявність ліцензії на страхування майна та приміщень; 
- досвід роботи компанії в страхуванні орендованого майна та 

приміщень комунальної власності міста в м. Кривому Розі ; 
- рейтинг фінансової надійності страхової компанії; 
- участь компанії в страхових асоціаціях в міжгалузевих об’єднаннях, 

регіональних і галузевих союзах; 
- страхові виплати та  відшкодування, які здійснені у місті; 
- резервний капітал страхової компанії. 

2.3. Опублікована інформація про проведення конкурсу для визначення 
уповноважених  страховиків   об'єктів  комунальної власності  має  містити 
відомості про: 

- найменування та юридичну адресу замовника оголошення; 
-  кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники конкурсу; 
- місце та строк подання конкурсних пропозицій; 
- кінцевий термін прийняття заяв від страховиків; 
- час та місце проведення конкурсу. 

2.4. Для участі в конкурсі на розгляд комісії подаються 
такі матеріали: 

- лист-заява до управління комунальної власності міста виконкому 
міськради на участь у конкурсі, складена за довільною формою і 
підписана керівником юридичної особи, в якій зазначені зобов'язання щодо 
страхової виплати в разі настання страхового випадку; 

- копія свідоцтва про державну реєстрацію; 
- копія статуту   фінансової установи, засвідчена в установленому 

порядку; 
- копія ліцензії на страхову діяльність; 
- копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру; 
- копія довідки про взяття на облік платника податків (форма - 4ОПГІ) 

(та стан оплати податків); 
- баланс суб'єкта господарювання (форма-2); 
-   належним чином оформлена довіреність представнику інтересів 

страховика; 
- договір страхування орендованого майна (1 прим.); 
- страховий поліс страхування майна  (1 прим.) . 



2.5. Прийом заяв на участь в конкурсі  здійснюється протягом двох 
тижнів від дня публікації оголошення про його проведення, кінцевий термін 
прийняття заяв – за 3 доби до дати проведення конкурсу. 

2.6. Конкурс проводиться комісією щорічно в один етап, на якому 
визначаються переможці, згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями його 
учасників. 

2.7. Подані заяви   реєструються   секретарем комісії у книзі реєстрації 
заяв. 

Учасник конкурсу може відкликати свою заяву на участь у конкурсі до 
дня  його проведення, письмово повідомивши про це комісію. 

                            3.    ОСНОВНІ   ЗАВДАННЯ   КОМІСІЇ   

3.1. Основними   завданнями   та   функціями   комісії    є: 
- визначення умов та терміну проведення конкурсу; 
- забезпечення надання інформації про дату та умови проведення 

конкурсу, в міській комунальній газеті; 
- складення переліку претендентів, які допущені до участі в конкурсі; 
-   складення  переліку  претендентів,  яким   відмовлено  в  участі  в 

конкурсі із зазначенням причин відмови; 
- прийняття і реєстрація заяви та конкурсних пропозицій від учасників 

конкурсу, забезпечення їх належного зберігання до часу проведення 
засідання комісії; 

- розгляд пропозицій учасників конкурсу; 
- протокольне визначення переможця конкурсу. 

3.2. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії. 

3.3. Голова комісії в межах своєї компетенції: 
- скликає засідання комісії; 
- головує на засіданнях комісії; 
- організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії; 
-    дає доручення, обов'язкові для виконання членами комісії; 
-  має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про 

визначення переможців конкурсу голоси членів комісії розділились 
навпіл. 

3.4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не 
менше 2/3 членів від загальної кількості. На засідання комісії можуть бути 
запрошені голови районних у місті рад, представники галузевих 
підрозділів виконкому міськради. 



3.5. Рішення про визначення страховиків орендованих об'єктів 
комунальної власності міста приймається членами комісії шляхом 
відкритого голосування, на основі критеріїв які зазначені в 
п.2.2.Положення. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ, ОФОРМЛЕННЯ 

                                                ЙОГО     РЕЗ УЛЬ ТА ТІВ 

4.1. Члени комісії, учасники конкурсу, інші особи запрошуються на 
засідання комісії телефонограмою, переданою не пізніше ніж за добу до 
його проведення. 

4.2. Учасник конкурсу може бути представлений іншою особою 
за довіреністю, яка оформлена належним чином у відповідності до 
чинного законодавства та надається секретарю конкурсної комісії до 
початку її засідання. 

 4.3. Секретар конкурсної комісії складає протокол, в якому 
відображаються відомості про учасників, їх пропозиції та обґрунтування 
щодо визначення переможців – страховиків. Протокол підписується 
всіма присутніми на засіданні членами комісії та затверджується головою 
комісії, в разі його відсутності – заступником голови комісії. Кожен 
член комісії, учасники конкурсу та запрошені на засідання комісії інші 
особи мають право в письмовому вигляді висловити   особисту думку, яка 
долучається до протоколу. 

 
 4.4. Всіх учасників конкурсу письмово повідомляють про його 
результати. 

4.5. Конкурсна документація по відбору страховиків орендованих 
об'єктів зберігається у справах управління комунальної власності міста 
виконкому міськради та не підлягає поверненню учасникам конкурсу. 

                                                                                                                   Додаток 2 
         до проекту рішення  
                                                                                                                                виконкому  міської ради 
           Склад 

комісії з конкурсного відбору страховиків орендованих 
об'єктів комунальної власності міста 

 
Федоренко    - начальник управління комунальної власності 
Людмила Василівна  міста виконкому міськради, голова комісії 
 



Якименко    - начальник    відділу    орендно-договірних    
Ольга Григорівна   відносин управління комунальної власності міста  
     виконкому міськради, заступник голови комісії 
       
Соколовська   -  заступник   начальника   відділу   орендно-
Надія Андріївна   договірних    відносин    управління    комунальної  

власності міста виконкому міськради, секретар 
комісії 

Члени комісії: 
Губанова    - начальник відділу реєстру та використання 
Наталія Іванівна   майна  управління  комунальної  власності  міста  
     виконкому міськради 
 
Гущина    -   начальник   відділу   бухгалтерського   обліку   
Валентина Вікторівна  управління    комунальної   власності   виконкому  

міськради 
 
Дронніков    - начальник відділу приватизації та оцінки майна 
Дмитро Анатолійович  управління    комунальної   власності   виконкому  

міськради  
 
Романовська   - заступник начальника управління розвитку 
Наталія Іллівна   підприємництва виконкому міськради  
 
Іваніченко    - заступник начальника фінансового управління - 
Ірина Іванівна   начальник  відділу  планування, аналізу  та оцінки  

виконання доходів міського бюджету виконкому 
міськради 

 
Ільченко    - начальник відділу з питань інвестиційної та 
Сергій Васильович  зовнішньоекономічної       політики       управління  

економіки виконкому міськради 
 

АНАЛІЗ 
регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міськради  

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір страховиків  
орендованих об’єктів комунальної власності міста» 

 
 

 1. З прийняттям цього рішення планується вирішити питання 
врегулювання цивільно-правових відносин щодо збереження орендованого 
майна, яке перебуває у власності територіальної громади міста, шляхом його 
страхування, залучення страховиків на конкурсних засадах, забезпечення 
прозорості у відносинах влади з бізнесом. 



 2. На теперішній час існує проблема, оскільки Законом України «Про 
оренду державного та комунального майна» та діючим у місті Положенням 
про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста 
передбачено обов’язкове страхування орендованих об’єктів. При цьому не 
чітко визначено порядок його здійснення. 
 3. Підготовка даного регуляторного акта викликана необхідністю 
врегулювання питання порядку здійснення обов’язкового страхування 
орендованого майна, а також дотримання і захист майнових та інших прав і 
законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у здійсненні їх 
страхової діяльності. 
 4. Показником результативності затвердженого регуляторного акта 
буде запровадження заходів щодо удосконалення порядку визначення 
страховиків на право страхування орендованого майна, що перебуває у 
власності територіальної громади міста. 
 

Розрахунок можливих витрат і вигод від  
впровадження регуляторного акта 

 
 

Сфера впливу 
 

 
Вигоди 

 
Витрати 

 
 

Для населення 

Забезпечення прозорості та інформованості 
населення про діючий у місті порядок 
визначення страховиків орендованого майна, 
яке перебуває у власності територіальної 
громади міста  

Економічні витрати 
відсутні 

 
Для суб’єктів 

господарювання 

Захист майнових та інших прав і законних 
інтересів страховиків, умов вільної конкуренції 
у здійсненні їх страхової діяльності 

Економічні витрати 
відсутні 

 
Для органів місцевого 

самоврядування 

Збереження комунального майна, яке 
перебуває в орендному користуванні, за 
рахунок його страхування на користь 
уповноваженого орендодавця – управління 
комунальної власності міста виконкому 
міськради 

Економічні витрати 
відсутні, але будуть 
витрати, пов’язані із 

збільшенням 
документообігу у зв’язку з 
проведенням конкурсів 

 
5. Метою даного регуляторного акта є: 
 - реалізація вимог Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», Положення про порядок оформлення оренди об’єктів 
комунальної власності міста; 

- врегулювання цивільно-правових відносин щодо захисту майнових 
інтересів територіальної громади міста; 
 - збереження та відновлення експлуатаційного стану об’єктів 
комунальної власності міста; 
 - дотримання захисту майнових та інших прав і законних інтересів 
страховиків, умов вільної конкуренції у здійсненні страхової діяльності; 
 - забезпечення прозорості у відносинах влади з бізнесом. 



 6. У разі неприйняття даного проекту рішення виконкому міськради не 
буде визначено механізм відбору страховиків орендованого майна, що 
перебуває у комунальній власності міста. 
 Прийняття цього проекту рішення виконкому міськради врегулює 
вищезазначені відносини. Альтернативою даному регуляторному акту є 
самостійний відбір страховиків для страхування орендованих об’єктів, 
суб’єктами господарювання – орендарями. 
 7. З прийняттям запропонованого проекту регуляторного акта: 
 - визначається механізм відбору страховиків орендованого майна 
комунальної власності міста; 
 - захищаються законні інтереси фінансових установ, які у відповідності 
з чинним законодавством мають право на здійснення страхової діяльності, 
шляхом забезпечення умов їх вільної конкуренції; 
 - гарантоване збереження комунального майна, яке перебуває в 
орендному користуванні. 
  8. Досягнення вищезазначених цілей можливо завдяки дії цього 
проекта рішення, так як воно визначає порядок відбору страховиків 
орендованих об’єктів комунальної власності міста. 
 9. Прийняття даного регуляторного акта сприятиме врегулюванню 
цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів територіальної 
громади міста, в особі уповноваженого міською радою орендодавця 
комунального майна – управління комунальної власності міста виконкому 
міськради з одного боку, та фінансових установ, які мають право на 
здійснення страхової діяльності. 
 10. Досягнення даним регуляторним актом встановлених цілей не 
впливатимуть на додаткові економічні витрати населення,  органів місцевого 
самоврядування та фінансових страхових компаній. 
 11. Не всі вигоди, які виникають внаслідок запровадження 
регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них: 
 - врегулювання цивільно-правових відносин щодо страхування 
орендованого комунального майна; 
 - спрощення порядку здійснення страхування об’єктів оренди; 
 - збереження комунального майна міста в цілому. 
 12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить 
від ресурсів органів влади, а конкурсний відбір страховиків орендованого 
комунального майна сприятиме захисту майнових та інших прав і законних 
інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у здійсненні їх страхової 
діяльності. 
 13. У разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 
запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні 
зміни та доповнення. 
 14. Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на 
довгостроковий термін дії або до прийняття нових нормативних актів. 
 У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу 
відстеження результатів його дії. 



 15. Головним чинником результативності даного проекта 
регуляторного акта є: 

- реалізація вимог Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», Положення про порядок оформлення оренди  об’єктів 
комунальної власності міста; 

- врегулювання цивільно-правових відносин щодо захисту майнових 
інтересів територіальної громади міста, при наданні в оренду комунального 
майна, шляхом його страхування; 

- дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів 
страховиків, умов вільної конкуренції у здійсненні страхової діяльності; 

- збереження комунального майна міста в цілому. 
 16. Результативність даного проекту регуляторного акта буде 
відстежуватись за рахунок здійснення контролю за станом цільового 
використання та збереження орендованого комунального майна, 
надходження коштів від орендної плати, відновленням експлуатаційного 
стану орендованих об’єктів комунальної власності, виконанням зобов’язань 
страховиком, у разі настання страхового випадку. 
 
 
   Розробник проекту рішення міської ради  та аналізу регуляторного 
впливу до нього – управління комунальної власності міста виконкому 
міськради (каб. 360,361, 74-54-53, 74-43-97, 74-49-29). 
 
 
 
 
 
  
 


