
ПРОЕКТ №2008

У К Р А Ї Н А

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від   «____» ____________  2018 року                                         № _________

Про впровадження пілотного проекту
щодо організації електронних торгів (конкурсів)
на право оренди комунального майна з використанням
електронної торгової системи «Prozorro.Продажі

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 25, 26, 59,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 4
статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року
№ 717 «Про реалізацію пілотного проекту щодо організації електронних
торгів з використанням електронної торгової системи «Prozorro.Продажі», з
метою запровадження прозорої та ефективної системи надання в оренду
комунального майна територіальної громади міста Кропивницького Міська
рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Впровадити у виконавчих органах Міської ради міста
Кропивницького, комунальних підприємствах, установах, закладах,
засновником яких є Міська рада міста Кропивницького та які мають право
надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади
м. Кропивницького (надалі - Учасники проекту), пілотний проект щодо
організації електронних торгів на право оренди майна комунальної власності
територіальної громади міста Кропивницького з використанням електронної
торгової системи «Prozorro.Продажі» відповідно до принципів та умов,
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визначених в Порядку реалізації пілотного проекту щодо організації
електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової
системи «Prozorro.Продажі», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06 вересня 2017 року № 717.

2. На виконання пункту 1 даного рішення Учасникам проекту:
1) здійснювати через електронну торгову систему «Prozorro.Продажі»

електронні торги (конкурси) на право оренди об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Кропивницького у разі надходження двох та
більше заяв на оренду об’єкта за результатами вивчення попиту на об’єкт
оренди;

2) стартову ціну об’єкта оренди для проведення конкурсу через
електронну торгову систему «Prozorro.Продажі» визначати виходячи з
найбільшої орендної ставки, запропонованої в заяві на оренду об’єкта, що
подана в ході процедури вивчення попиту;

3)  призначити особу, відповідальну за проведення конкурсів на право
оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади
м. Кропивницького через систему електронних продажів «Prozorro.Продажі».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності, заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова                                                                                   А. Райкович

Фурман 24 85 41


