
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

lB 546

контролю за дотриманням
нди нерухомого аоо lншого
аJIьно визначеного маина,

що належить до комунальноi власностi

вiдповiдно до законiв Украirrи <про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, <про

оренду державного та комунаJIьного

1. Комунальним пiдприсмствамJ установам _ 
та о_рганiзацiям, на балансi

яких перебуiас майно терйторiальноi.. громади MicTa Кисва, що .передано до

;Б;i" Ёр;;"iння Деснянсiпоi'irчИо,,ноi B'MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii:

1.1.ЗдiйснlоватикоllтролЬзацiльовимВикорисТаннямоб'ектiворенДита
доrрrru"пЙ iнших умов договорiв оренди нерухомого 19" l1ч::: окремого

iндйвiдуально визначеного майrtа, що належить до комунальноl власнос,tl

,fr"ropi-""oТ громали MicTa Кисва, переданого до с(lери управлiння

ilЁ.""-i"йБi райоiпlоТ в MicTi Кисвi державлоi адмiнiстрацiТ, яке перебувае на

bbaHci пiдприемств, установ та .органiзаrtiй,. 
i щокварт,шьно, за результатами

обстеження майна територiальноi громади MicTa Кисва, надавати до вlлдlлу з

питаIlь майна комуналь*iот власпостi Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi



державнот адмiнiстрацiт копii akTiB обстеження та iнформашiю про проведеllу

роботу, за встановленою формою, в електронному та паперовому виглядl.

1.2. Забезпечити проведення роботи зi стягнення заборгованостi з оренлlrоТ
плати за договорами оренди нерухомого або iншо.го окремого iндивiдуально_
визначеного майна, що наJIежить до комунальноl власностl територl Iьноl
громади MicTa Кисва, посилити контроль зростання
заборгованостi з орендноi плати, здiйснювати но-позовну

роботу, оперативне врегулювання питання у р €KTIB не за
цiльовим призначенням та без договорiв страхування орендованого майна.

1.3. Забезпечити сво€часну пiдготовку та надання до оренло.Ilавttя
(,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрачiТ) проектiв договорiв
оренди нерухомого або iншого окремого iндивiлуально визначеного майна, tllo
наJIежить до комунальноl власностl.

1.4. Передбачити кошти при плануваннi кошторису пiдприсмств. установ
та органiзаuiЙ для оплати ринкових оцiнок об'сктiв оренди за умов,
передбачених Законом Украiни <Про оренду державного та комунального
майна>.

1.5. Забезпечити надан}Iя до вiддiлу з питань майна комунальнот власностi
Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii iнформаuiТ,
вiдповiдно до форми оголошенIlя про передачу майна в оренду згiдно з
вимогами Порядку передачi майна в оренду, в електронному та паперовому
виглядi, до моменту введення в експлуатацiю функцiоналу Електронноi торговоТ
системи у повному обсязi, передбаченому законодавством Украiни.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження
голови .Щеснянськоi районноТ в MicTi Киг"i лержавноТ
розподiлом обов'язкiв.

В. о. голови

покласти на застчпника
адмiнiс,грацii згiдно з

Iрина АЛСКСССНКО


