ПРОТОКОЛ № 6
засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної
політики та дерегуляції
07 квітня 2021 року

14.00

Місце проведення: зелена зала.
Всього: 7 членів комісії.
Присутні: С.Воронецький, С.Костецький,
В.Худецький, Р.Ужва.

А.Левчук,

М.Мураховський,

В.Тимошенко,

Запрошені: Н.Вітковська – заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник
управління житлової політики і майна.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд проєкту регуляторного акта – рішення сесії міської ради «Про внесення змін до
рішення четвертої сесії міської ради від 27.02.2021 №40 та втрату чинності рішень міської ради»
(далі – проєкт рішення) та аналіз регуляторного впливу до нього.
2. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
В.Худецького
голову комісії

ВИСТУПИЛИ:
Н. Вітковська заступник директора
департаменту
інфраструктури міста
– начальник
управління житлової
політики і майна.

– На розгляд комісії виноситься проєкт регуляторного акта – рішення сесії
міської ради «Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради
від 27.02.2021 №40 та втрату чинності рішень міської ради» (далі – проєкт
рішення) та аналіз регуляторного впливу до нього.
Запропонував надати слово Н.Вітковській - заступнику директора
департаменту інфраструктури міста – начальнику управління житлової
політики і майна.
Надала на розгляд членів постійної комісії проєкт регуляторного акта –
рішення сесії міської ради ради «Про внесення змін до рішення четвертої
сесії міської ради від 27.02.2021 №40 та втрату чинності рішень міської
ради» (далі – проект рішення) та аналіз регуляторного впливу до нього.
Доповіла, що метою прийняття регуляторного акта є встановлення
соціально доступних ставок орендної плати за використання майна
комунальної власності при передачі його в оренду без проведення
аукціону закладам, установам, громадським об’єднанням фізкультурноспортивної спрямованості, громадським організаціям ветеранів та
реабілітаційним установам для осіб та дітей з інвалідністю для
розміщення реабілітаційних установ, орендарям для організації та
надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної
хвороби, забезпечення можливості реалізації процедури передачі в оренду
комунального майна Хмельницької міської територіальної громади
орендарям, які мають право на отримання майна в оренду без проведення
аукціону, а також приведення у відповідність до діючого законодавства
України змісту Примірного договору.
Для досягнення поставленої мети регулювання пропонується
прийняти регуляторний акт, який дасть змогу реалізувати норми
Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (із
врахуванням останніх змін).
В обговоренні взяли участь депутати: С.Воронецький, С.Костецький,

А.Левчук, М.Мураховський, В.Тимошенко, В.Худецький, Р.Ужва.
В.Худецький – голова Поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт регуляторного
комісії
акта - рішення сесії міської ради «Про внесення змін до рішення четвертої
сесії міської ради від 27.02.2021 №40 та втрату чинності рішень міської
ради» (далі – проект рішення) та аналіз регуляторного впливу до нього.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати проєкт регуляторного акта - рішення сесії міської ради
«Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 27.02.2021
№40 та втрату чинності рішень міської ради» (далі – проект рішення) та
аналіз регуляторного впливу до нього.
2. Направити лист до Державної регуляторної служби України щодо
підготовки пропозицій з удосконалення проекту рішення відповідно до
принципів державної регуляторної політики.

2. РІЗНЕ
СЛУХАЛИ:
В.Худецького
голову комісії

– Запропонував звернутись до управління земельних ресурсів з проханням
здійснити заходи щодо встановлення меж земельних ділянок шляхом
винесення в натуру (на місцевість) поворотних точок координат земельної
ділянки по вул. Нижня Берегова (від перехрестя з вул. Степана Бандери,9
до вул. Нижня Берегова, 23).
В обговоренні взяли участь депутати: С.Воронецький, С.Костецький,
А.Левчук, М.Мураховський, В.Тимошенко, В.Худецький, Р.Ужва.
Поставив на голосування дану вище пропозицію. Немає заперечень?
(Немає)

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 7, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних ресурсів здійснити заходи щодо
встановлення меж земельних ділянок шляхом винесення в натуру (на
місцевість) поворотних точок координат земельної ділянки по вул. Нижня
Берегова (від перехрестя з вул. Степана Бандери,9 до вул. Нижня
Берегова, 23).

СЛУХАЛИ:
В.Худецького
голову комісії

– Поставив на голосування пропозицію рекомендувати управлінню
житлової політики і майна виставити одним лотом (без поділу на частини)
для оренди на аукціоні 3-й поверх приміщення в торговельному центрі
«Дитячий світ», який розташований по вул. Кам’янецькій, 19.
В обговоренні взяли участь депутати: С.Воронецький, С.Костецький,
А.Левчук, М.Мураховський, В.Тимошенко, В.Худецький, Р.Ужва.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Немає заперечень? (Немає)
За – 7, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. ПРИЙНЯТО.
Рекомендувати управлінню житлової політики і майна виставити одним
лотом (без поділу на частини) для оренди на аукціоні 3-й поверх

приміщення в торговельному центрі «Дитячий світ», який розташований
по вул. Кам’янецькій, 19.
Голова комісії

В.ХУДЕЦЬКИЙ

Секретар комісії

Р.УЖВА

