ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про визначення ПОКП «Полтавафарм» таким, що надає соціально важливі послуги

Керуючись пунктами 19, 20 частини 1 статті 43, статтями 59, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», абзацом 5 частини 2 статті 18 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в
оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, з метою організації орендних
відносин у відповідності до вимог чинного законодавства та забезпечення права
населення області на отримання соціально важливих послуг,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Визначити Полтавське обласне комунальне підприємство «Полтавафарм»
таким, що надає соціально важливі послуги населенню області.
2. Організацію виконання рішення покласти на Полтавську обласну державну
адміністрацію та управління майном обласної ради, контроль за його виконанням –
на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про визначення ПОКП "Полтавафарм"
таким, що надає соціально важливі послуги»
Розробник проєкту рішення: управління майном обласної ради. Проєкт рішення
є актом індивідуальної дії.
Мета: організація орендних відносин у відповідності до вимог чинного
законодавства та забезпечення права населення області на отримання соціально
важливих послуг.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Відповідно до абзацу 5 частини 2 статті 18 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна» без проведення аукціону можуть бути
продовжені договори, укладені з підприємствами, установами, організаціями,
що надають соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України, додатковий перелік яких може бути визначений
представницькими
органами
місцевого
самоврядування
згідно
із
законодавством.
До управління майном обласної ради надійшло звернення Департаменту
охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації № 09-07/10961/09 від 17.12.2020 та Полтавського обласного комунального підприємства
«Полтавафарм» № 01-903 від 18.12.2020 щодо продовження договору оренди
приміщень в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 під
розміщення аптеки № 221 – філії ПОКП «Полтавафарм» без проведення
аукціону, так як ПОКП «Полтавафарм» є соціально важливим підприємством –
виконує соціальну функцію держави та забезпечує населення області
лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до
Урядових програм, обслуговує інвалідів та учасників ВВВ, учасників АТО,
ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інші вразливі верстви населення.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття даного рішення дозволить визначити Полтавське обласне
комунальне підприємство «Полтавафарм» таким, що надає соціально важливі
послуги населенню, й отримати можливість продовжити йому договори оренди
комунального майна без проведення аукціону.
3. Суть проєкту рішення
Встановлення
права
Полтавському
обласному
комунальному
підприємству «Полтавафарм» продовжувати договори оренди майна, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст
Полтавської області, без проведення аукціону.
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4. Правові аспекти
Проєкт рішення розроблено відповідно до пунктів 19, 20 частини 1
статті 43, статей 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», абзацу 5 частини 2 статті 18 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та
комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 03 червня 2020 року № 483.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація даного рішення не потребує фінансових витрат.
6. Позиція заінтересованих осіб
Не потребує з’ясування позицій зацікавлених сторін та органів.
7. Громадське обговорення
Даний проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню.
8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
9. Прогноз результатів
Реалізація рішення дозволить організувати орендні відносини у
відповідності до вимог чинного законодавства та забезпечить право населення
області на отримання соціально важливих послуг.

В.о. начальника управління
майном обласної ради

І. МОРОХОВЕЦЬ

