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Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 березня 2021            Мукачево     №237 
 
 
Про врегулювання питань оренди та приватизації 
комунального майна Мукачівської міської  
територіальної громади 
 

З метою забезпечення практичної реалізації законів України "Про оренду 
державного та комунального майна", "Про приватизацію державного і 
комунального майна", визначення уповноваженого органу управління та органу 
приватизації об’єктами комунальної власності Мукачівської міської 
територіальної громади та їх повноваження, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №3 від 22.02.2021 р.; 23.02.2021 р.; 26.02.2021 р.; 01.03.2021 р.), 
керуючись п. 30 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59, ч.5, 6 ст. 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Встановити, що приватизація майна, що перебуває у комунальній 

власності Мукачівської міської територіальної громади здійснюється в порядку, 
визначеному Законом України "Про приватизацію державного і комунального 
майна" та Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу" від 10.05.2018р. №432. 

2. Встановити, що Управління міського господарства Мукачівської 
міської ради є органом приватизації майна, що перебуває у комунальній 
власності Мукачівської міської територіальної громади та надати йому 
повноваження, визначені чинним законодавством України для органів 
приватизації. 

3. Встановити, що оренда майна, що перебуває у комунальній власності 
Мукачівської міської територіальної громади здійснюється в порядку, 
визначеному Законом України "Про оренду державного та комунального 
майна" та Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання оренди 
державного та комунального майна" від 03.06.2020р. № 483. 

4. Встановити, що Управління міського господарства Мукачівської 
міської ради є уповноваженим  органом управління комунального майна 
(оренда), що перебуває у комунальній власності Мукачівської міської 



територіальної громади та надати йому повноваження, визначені чинним 
законодавством України для уповноваженого органу управління комунальним 
майном. 

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення 44 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання "Про деякі питання приватизації комунального 
майна територіальної громади міста Мукачева" від 30.08.2018р. №1124. 

6. Встановити, що дія цього рішення не поширюється на приватизацію та 
оренду об’єктів житлового фонду, у тому числі гуртожитків. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова та 
постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин.  

 
 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 


