
 
У К Р А Ї Н А 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Криворізької    міської    ради 

Дніпропетровська   область 
 

 П Р О Е К Т        Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 
Про затвердження  Порядку проведення  
конкурсу  з відбору суб’єктів господарювання 
для надання послуг з продажу комунального  
майна  міста  
 
      Для  визначення  на конкурсних засадах  суб'єктів    господарювання - 
спеціалізованих організацій , які надають послуги з продажу комунального  
майна  міста, забезпечення збільшення  надходжень  до міського бюджету  від  
продажу  основних засобів   комунальної власності міста , дозволених  для 
продажу  згідно з  рішеннями міськради та  її виконкому, а також підприємств,  
які ліквідуються,  з метою підвищення  конкуренції при продажу   
комунального майна міста, керуючись ст. 29  Закону  України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконком міської ради вирішив: 
 

1.Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів 
господарювання для надання послуг з продажу комунального  майна  міста       
(додаток). 

 
2.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 (Просолупов 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   . 

 
3.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 .  



4.Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови 
Черняєва  Ю.В. 
 

Додаток  
до проекту  рішення  
виконкому міської ради  
 

          ПОРЯДОК  
проведення конкурсу з відбору суб’єктів господарювання для надання послуг з 

продажу комунального  майна  міста  
 

1.Загальні положення 
1.1.Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів господарювання  

для надання послуг з продажу комунального  майна  міста (надалі – Порядок) 
розроблено відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, “Про товарну біржу”, “Про оподаткування прибутку підприємств”  та 
інших  законодавчих актів  України  з питань  продажу  майна.  

 
 1.2.Конкурс  з відбору суб’єктів господарювання для надання послуг з 
продажу комунального  майна  міста проводиться у разі надходження 2-х і 
більше заяв від суб’єктів господарювання на надання послуг з продажу 
комунального  майна  міста (надалі – учасники  конкурсу) та в інших випадках, 
передбачених   законодавчими актами України. Конкурс   проводиться 
комісією, створеною за розпорядженням міського голови.  
 
 1.3.Об’єктами конкурсного розгляду згідно з  Порядком можуть бути 
пропозиції   суб’єктів господарювання з продажу  основних  засобів 
підприємств , закладів , установ комунальної власності міста, основні засоби 
яких   дозволено  для продажу  згідно з  рішеннями міськради та  її виконкому, 
а також  комунальних підприємств,  які ліквідуються . 
 

1.4.Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання – 
спеціалізовані  організації міста, які мають  статус  товарних бірж  відповідно 
до Закону України  “Про товарну біржу ”. 

 
2.Основні завдання  комісії з проведення конкурсу з 

відбору суб’єктів господарювання для надання послуг з продажу 
комунального  майна  міста 
 2.1.Основними завданнями комісії з проведення конкурсу з відбору 
суб’єктів господарювання   для надання послуг з продажу комунального  майна  
міста (надалі-комісії) є: 

- визначення  умов та терміну проведення конкурсу; 
- забезпечення надання інформації про проведення конкурсу із 

зазначенням необхідних даних  в засобах масової інформації; 



- прийняття  від учасників конкурсу заяв на участь у ньому; 
- розгляд пропозицій учасників конкурсу; 
- протокольне визначення переможця конкурсу. 

2.2. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися до  підприємств, 
установ, закладів міста за консультаціями та щодо надання необхідних даних 
про  основні засоби , які належать продажу . 

2.3. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії. 
2.4. Голова комісії в межах своєї компетенції: 

- скликає  засідання комісії; 
- головує на її засіданнях; 
- має право надавати доручення членам комісії; 
- організовує підготовку матеріалів на її розгляд; 
- має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення 

переможця конкурсу голоси членів комісії розділились навпіл. 
 

2.5. Засідання комісії є  правомочним за умови участі в ньому не менше 
2/3 членів від загальної кількості.  

 
2.6. Конкурс здійснюється в один етап, на якому  визначається 

переможець, згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями  його учасників. 
 
  2.7. Відомості щодо конкурсних пропозицій, учасників конкурсу, 
процедури визначення переможця конкурсу  надаються відповідно до Закону 
України “Про інформацію”. 
 

2.8. Рішення про визначення переможця приймається членами комісії, які 
голосують самостійно , шляхом  голосування “за” або “проти” щодо кожного з 
учасників конкурсу. Рішення комісії вважається прийнятим більшістю голосів .  
 

 3.Вимоги до проведення конкурсу і його організація 
  

      3.1.Конкурс полягає у визначенні  суб’єкта  господарювання, який  
запропонував  найкращі умови  з продажу комунального майна міста . 

3.2. Вимоги  до учасників  конкурсу : 
- наявність угоди з Фондом державного майна України  про продаж майна, що 

перебуває у державній власності; 
- досвід  та кваліфікація  у сфері послуг з продажу (інформація про продаж  
     майна , наявність сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності ); 
-    економічне обґрунтування та мінімізація розміру винагороди за надання п 
-  забезпечення  інформування  покупців   про продаж  комунального майна   

та інші вимоги, передбачені законодавчими актами України.  



3.3. Опублікована комісією  в Криворізькій  міській   комунальній  газеті 
“Червоний гірник” інформація  про проведення конкурсу має містити відомості 
про: 

-    основні засоби   підприємств , закладів , яким дозволено продаж ; 
- вимоги до  учасників конкурсу; 
- кінцевий термін прийняття заяв  на участь  в конкурсі; 
- час та місце проведення конкурсу. 
3.4. Для участі у конкурсі на розгляд конкурсної комісії подаються такі 

матеріали: 
3.4.1 лист-заява  до управління комунальної власності міста  виконкому 
міськради  на участь у конкурсі, складена за довільною формою і підписана  
керівником суб’єкта  господарювання , в якій зазначається назва основних 
засобів,  для продажу яких має намір  надати  послуги суб’єкт господарювання; 
3.4.2 копія  статуту; 
3.4.3 копія свідоцтва про державну реєстрацію; 
3.4.4 довідка про склад працівників  та копії їх кваліфікаційних свідоцтв ; 
3.4.5 копія угоди з Фондом державного майна України про продаж майна , що 

перебуває у державній власності; 
3.4.6 бізнес –програма  учасника конкурсу, в якій зазначається досвід  та 

кваліфікація  у сфері послуг з продажу; 
3.4.7 у запечатаних конвертах   на кожну з операцій продажу зазначити  
пропозиції  щодо умов виконання  робіт  та  винагороди за них .  

 У випадках, коли  суб’єкт господарювання   більше одного разу бере участь   у 
конкурсах  на  надання послуг   з продажу комунального майна міста, а його  
окремі документи  , які  зазначені  підпунктах  3.4.2-3.4.5, не зазнали змін, 
дозволяється  повторно не надавати ці документи .   У такому випадку 
суб’єктом  господарювання про  відсутність змін у вищенаведених документах   
складається лист   до управління комунальної власності міста  виконкому 
міськради, який надається разом з іншими  документами , зазначеними   в  
підпунктах   3.4.1, 3.4.6,  3.4.7 . 
 

3.5. Прийом заяв на участь у конкурсі здійснюється від дня публікації 
оголошення про його проведення, кінцевий термін прийняття заяв – за 2 доби 
до дати проведення конкурсу. Учасник конкурсу  може відкликати    свою лист-
заяву  на участь  у  конкурсі до дати його  проведення  , письмово повідомивши 
про це комісію . 

4. Порядок проведення конкурсу, 
оформлення його результатів 

 
4.1. На засідання комісії телефонограмою, підписаною головою комісії та 

переданою не пізніше ніж за добу до його проведення, запрошуються її члени. 
 

4.2. Учасники конкурсу  не запрошуються на засідання комісії . 



 
4.3. Комісія визначає переможця за найкращими пропозиціями відповідно 

до п. 3.2. Порядку. 
4.4. За  результатами проведення конкурсу  складається   протокол з 

обґрунтуванням  визначення переможця  конкурсу  та рекомендаціями комісії.  
 

Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем  та 
всіма  членами комісії   відповідно  голосування “за” та “проти ” щодо кожного 
з учасників конкурсу . Про результати  конкурсу у  3-денний  від дня  його 
проведення термін  листом за підписом голови комісії  повідомляються  
учасники конкурсу   та підприємства  комунальної власності , яким  дозволено 
продаж   комунального майна міста . 
 

4.5. У разі прийняття комісією протокольного рішення щодо надання 
учасниками конкурсу неефективних пропозицій та з інших причин, у т. ч. 
відсутності пропозицій  учасника конкурсу ,  засідання конкурсної комісії може 
бути проведено повторно, з оголошенням повторного проведення  в засобах 
масової інформації.   У таких випадках  протокол, складний за результатами 
проведення конкурсу,  доповнюється  додатковим аркушем . 

 
4.6. Конкурсна документація зберігається у справах управління 

комунальної власності міста  виконкому міськради та не підлягає поверненню 
учасникам конкурсу. 

 
4.7. Переможці конкурсу несуть відповідальність , передбачену чинним 

законодавством України , за правильність  проведення торгів з продажу  
комунального  майна  та складання протоколів .  

Протоколи  проведення торгів, договори  купівлі-продажу   обов’язково 
підписуються балансоутримувачами   основних засобів  комунальної власності 
міста . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ 
регуляторного впливу  до проекту рішення  виконкому 

міськради 
“Про затвердження  Порядку проведення  конкурсу  з відбору 

суб’єктів господарювання для надання послуг з продажу 
комунального  майна  міста “ 

 
 

1.  З прийняттям цього рішення планується  розв’язати питання укладання  
комунальними  підприємствами , установами , організаціями договорів   на  
надання послуг з продажу комунального  майна  міста з  суб’єктами  
господарювання , які обрані за конкурсом ,  для збільшення надходжень до 
міського бюджету , а також   підвищення  конкуренції при  продажу  комунального 
майна .  
 

2. Проблема  може бути розв’язана  за допомогою ринкових механізмів  
( самоорганізації), але  для комунальних підприємств, установ та організацій  
потребує  вирішення шляхом затвердження відповідного проекту рішення 
виконкому . 
 

3.  Підготовка даного регуляторного акта  викликана  необхідністю подальшого 
врегулювання взаємовідносин  при продажу комунального майна міста  між 



суб’єктами  господарювання  та комунальними  підприємствами , установами , 
організаціями  ; захисту  права  власності на майно територіальної громади ; 
збільшення надходжень до міського бюджету . 
 

4. Показником результативності затвердженого регуляторного акта  буде 
запровадження заходів  з удосконалення порядку відбору суб’єктів  
господарювання  для  продажу комунального майна міста. 
 
Розрахунок  можливих  витрат  і вигод від впровадження  регуляторного акта   

 Сфера впливу  Вигоди  Витрати  

 Для населення  Забезпечення прозорості  та  
інформованості населення при 
продажу комунального майна 

 Економічні витрати відсутні  

  Для суб’єктів  
господарювання   

Визначення   механізму  
взаємодії між комунальними  
підприємствами, установами , 
організаціями  при продажу  
комунального майна ; 
створення рівноцінних умов  
для участі  в конкурсі    

Зменшення розміру винагороди за  
послуги при продажу  комунального 
майна    

  Для органів  
місцевого  
самоврядування  

Створення умов для  
збільшення надходжень до 
міського  бюджету  при 
здійсненні продажу 
комунального майна міста  

Економічні витрати відсутні , але  
будуть витрати , пов’язані із  
збільшенням документообігу у зв’язку  
з   проведенням конкурсів 

5.  Метою  даного  регуляторного акта є : 
- удосконалення та прозорість процесу залучення  суб’єктів господарювання при 

наданні послуг з продажу комунального майна  та врегулювання  договірних 
взаємовідносин , 

- збільшення надходжень до міського  бюджету  від здійснення продажу 
комунального майна міста  

 
6.  У разі неприйняття даного проекту рішення виконкому  не буде визначено 

механізм залучення суб’єктів господарювання при наданні послуг з продажу 
комунального майна .  
    Прийняття  цього проекту рішення виконкому   врегулює вищезазначені 
відносини . Альтернативою  даному  регуляторному   акту  є    самостійний відбір  
суб’єктів   господарювання  комунальними  підприємствами, установами , 
організаціями . 
 

7. Досягнення  вищезазначених цілей   можливо завдяки дії  цього проекту рішення , 
так як  воно  встановлює порядок відбору суб’єктів   господарювання  при 
здійсненні продажу  комунального майна   . 
 



8. З прийняттям даного регуляторного акта буде  забезпечено: 
- визначення  чіткого порядку відбору суб’єктів   господарювання  при продажу  
комунального майна   , 
-  посилення конкуренції  між суб’єктами    господарювання , 
- збільшення надходжень  до міського бюджету . 
 

9. Прийняття  даного регуляторного акта  сприятиме вдосконаленню  взаємодії   між 
комунальними  підприємствами, установами , організаціями та  суб’єктами  
господарювання  при  здійсненні продажу  комунального майна   . 
 

10.  Запропоновані  регуляторним актом цілі не впливають на додаткові економічні  
витрати  населення ,  органів місцевого самоврядування ,  комунальних  
підприємств, установ , організацій  та   суб’єктів   господарювання . 
 

11.  Не  всі вигоди  , які виникають внаслідок запровадження регуляторного акта , 
можуть бути кількісно  визначені . Серед них : 
- посилення контролю за відповідальністю  суб’єктів   господарювання   при 
здійсненні  продажу комунального майна , 
- захист права комунальної власності  на    майно . 
 

12.   Впровадження та виконання   вимог  регуляторного акта  не залежить від ресурсів  
виконкому міськради , так як  за проведення конкурсів плата не передбачена . 
 

13.  При  виникненні  змін у чинному законодавстві , які можуть вплинути на дію  
регуляторного акта , до нього  будуть  вноситись відповідні коригування та 
доповнення, у т. ч.  на підставі наслідків  відстежень дії рішення .  
 

14.  Термін  дії регуляторного акта   встановлюється довгостроковий  або до прийняття  
нових нормативних актів .У разі потреби вноситимуться  зміни  до нього , у т. ч. за 
підсумками  аналізу  відстеження  його результативності.  
 

15. Головним чинником результативності  даного регуляторного акта  є   конкурсний 
відбір    суб’єктів   господарювання   для надання послуг при здійсненні  продажу 
комунального майна, збільшення надходжень до міського бюджету  . 
 



16. Результативність даного регуляторного акта буде  відстежуватися за рахунок 
здійснення   контролю за : 
-  зверненнями   суб’єктів   господарювання   для участі  в конкурсі  для надання 
послуг    при   здійсненні продажу комунального майна , 
- виконанням умов   укладених договорів суб’єктами    господарювання   при 
здійсненні    продажу комунального майна . 
 
        Розробник проекту  рішення  виконкому міської ради та аналізу  його 
регуляторного впливу -  управління комунальної власності міста виконкому міської 
ради (каб. 244, тел. 74-71-92, 74-75-85) . 
   

 
 


