
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від ____________2021 року  № ____ 
м. Олександрія 

 
 
 
Про погодження техніко- 
економічного обґрунтування 

 
Відповідно до ст. ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Методичних рекомендацій щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування 
забезпечення ефективного використання об'єктів права державної та комунальної власності, 
що пропонуються до передачі, затверджених наказом Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України від 27.12.2013 № 1591, рішення міської ради від 14 травня 2021 року № 187 
«Про внесення змін до рішення міської ради від 01.10.2019 № 804 «Про розгляд земельних і 
майнових питань», розглянувши лист відділу молоді та спорту Олександрійської міської 
ради від 25 травня 2021 року № 8-4/26, з метою розвитку фізкультури та спорту на території 
Олександрійської територіальної громади 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити проект техніко-економічного обґрунтування доцільності передачі 
нерухомого майна, що належить Державі в особі Національної поліції України за адресою: 
вул. Козацька, 41а в м. Олександрії Кіровоградської області, у комунальну власність 
Олександрійської територіальної громади згідно з додатком. 

2. Відділу молоді та спорту  Олександрійської міської ради вжити заходи щодо 
організації прийняття до комунальної власності нерухомого майна, зазначеного у п.1 даного 
рішення. 

3. Встановити, що дане рішення виконавчого комітету набуває чинності з дати його 
офіційного оприлюднення.  

4. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 
забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення у десятиденний термін з дня його 
прийняття. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію 
міської ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 





                                                Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від ________ 2021 року № ____ 
 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 
доцільності передачі нерухомого майна, що належить Державі в особі 

Національної поліції України за адресою: 
вул. Козацька, 41а в м. Олександрії Кіровоградської області у комунальну 

власність Олександрійської територіальної громади 
 
Це техніко-економічне обґрунтування розроблено на виконання вимог Закону України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та відповідно до 
Методичних рекомендацій щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування 
забезпечення ефективного використання об'єктів права державної та комунальної власності, 
що пропонуються до передачі, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України від 27.12.2013 № 1591.  

 
Загальна характеристика об'єкта передачі: 

 
1. Адміністративна будівля загальною площею 482,9 кв.м; 
2. Будівля знаходиться за адресою: вул. Козацька, 41а,  м. Олександрія, Кіровоградська 

область. 
3. Балансоутримувачем будівлі є Головне управління Національної поліції в 

Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 40108109). 
4. Форма власності – державна 1/1. 
5. Орган управління – Національна поліція України (код ЄДРПОУ 40108578). 
6. Будівля розташована на земельній ділянці площею 0,0890 га (кадастровий номер 

3510300000:10:396:0057). 
 

Обґрунтування доцільності здійснення зазначеної передачі: 
 

1. Необхідність здійснення передачі та прогноз очікуваних результатів 
 

 Будівля не використовується Головним управлінням Національної поліції в 
Кіровоградській області та знаходиться у руйнівному стані. Необхідність передачі 
нерухомого майна з державної власності до комунальної власності Олександрійської 
територіальної громади в особі Олександрійської міської ради на балансовий облік 
комунального підприємства «Житлогосп» обумовлена потребами територіальної громади.  

Передача будівлі до комунальної власності територіальної громади обумовлена 
наступним: 
1) призведе до економії коштів державного бюджету на утримання будівлі, сплаті податку за 
землю;  
2) об’єднана територіальна громада міста спроможна ефективно управляти нерухомим 
майном;  
3) сприятиме покращенню організації технічного обслуговування і ремонту будівлі; 
4) забезпечити додатковими приміщеннями територіальну громаду для підвищення рівня 
комфортного проживання в місті та створення сприятливих умов для підвищення якості 
надання послуг. 
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2. Шляхи та заходи підвищення ефективності діяльності об’єкта після передачі 
 

З метою підвищення ефективності використання вищезазначеного об'єкта після 
передачі у комунальну власність Олександрійської територіальної громади передбачається 
здійснення таких заходів (таблиця 1). 

Таблиця 1 
План заходів підвищення ефективності діяльності об’єкта після передачі 

№ 
з/п 

Заходи Термін реалізації 

1 2 3 
1. Переоформлення правоустановчих 

документів 
Протягом 1-го місяця після передачі об’єкта 

2. Перегляд структури витрат Протягом 6-ти місяців після передачі об’єкта 
3. Планування та проведення 

капітального ремонту 
Протягом року після передачі об’єкта 

4. Введення в експлуатацію та 
урочисте відкриття 

Протягом 2 років після передачі об’єкта 

 
3. Обсяги та джерела фінансування витрат для подальшого утримання та використання 

об’єкта 
 
Фінансування для утримання та використання зазначеного нерухомого майна 

здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Олександрійської міської територіальної 
громади. 

За попередніми розрахунками за основними статтями витрат для утримання даної 
будівлі планується витрачати на рік близько 280,32 тис. грн (таблиця 2). 

Таблиця 2 
Орієнтовний план грошових витрат на утримання будівлі по вул. Козацька, 41а у разі 

функціонування її, як приміщення фізичної культури і спорту 
№ 
з/п 

Найменування річних витрат Сума (тис. грн) 

1 2 3 
1. Водопостачання 32,5 
2. Теплопостачання 25,0 
3. Електропостачання 29,18 
4. Вивезення ТПВ 13,9 
5. ФОП (2 особи) 156,0 
6. ЄСВ на ФОП 22 % 34,32 
7. Амортизація 10,0 
8. Послуги охорони 80,0 

Всього: 280,32 
У разі передачі нерухомого майна будуть здійснені заходи щодо підвищення 

ефективності їх використання, які передбачають проведення ремонтних робіт.  
За орієнтовним розрахунком витрати на проведення ремонтних робіт складатимуть 

5284,00 тис. грн (таблиця 3). 
Таблиця 3 

Орієнтовний план грошових витрат на ремонтні роботи 
№ 
з/п 

Найменування витрат Сума (тис. грн) 

1 2 3 
1. Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі 3000,00 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 
2. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 1284,00 
3. Меблі та устаткування  600,0 
4. Благоустрій прилеглої території 400,0 

Всього: 5284,00 
Зважаючи на вищезазначене та враховуючи потребу в додаткових приміщеннях для 

розміщення закладів фізичного та спортивного спрямування, дана передача дозволить 
зміцнити матеріально-технічну базу об’єднаної територіальної громади та надасть змогу 
вирішити питання якісного надання послуг громадянам та забезпечити комфортні умови 
проживання в Олександрійській територіальній громаді. 

 
4. Інформація про відповідність функціонального призначення об’єкта передачі 

завданням, покладеним на органи місцевого самоврядування 
 
Нежитлова будівля за своїми характеристиками може бути використана як 

приміщення фізичної культури і спорту для забезпечення підготовки спортсменів шляхом 
проведення фізкультурно-оздоровчих та навчально-тренувальних занять до участі у 
Всеукраїнських та міжнародних змаганнях та з умовою не відчуження її у приватну 
власність. 

___________________________________ 
Примітка. Всі розрахунки є орієнтовними, остаточна калькуляція вартості ремонту та витрат 

на утримання вищезазначеної будівлі можлива за умови наявності затвердженої проектно-
кошторисної документації  та позитивного висновку будівельної експертизи. 

 
 

Начальник управління  
економіки міської ради          Ростислав ЧЕРЕВАШКО 
  
Начальник відділу молоді та 
спорту міської ради                                                                 Андрій ЯРОШЕВСЬКИЙ 

 
 
 
 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                       Сергій ЗАВАЛІЙ  
 
 


