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Новгород- Сіверська районна рада 
Чернігівської області

Про падання інформації

Районна державна адміністрація розглянула запит депутата Швед С.І. 
відносно передачі автомобіля "Волга 3110" з державної власності до 
комунальної. За результатами розгляду повідомляємо, що автомобіль "Волга 
3110" належав Семенівській районній державній адміністрації Чернігівської 
області, проте, відповідно до статі 7і Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року 
№1321 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та 
реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва 
щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що 
припиняються», згідно з передавальним актом був переданий до Новгород- 
Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області та взятий на 
облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі. Після взяття на облік транспортного засобу була 
розпочата процедура перереєстрації власників з Семенівської районної 
державної адміністрації Чернігівської області на Новгород-Сіверську районну 
державну адміністрацію Чернігівської області. 17 серпня 2021 року отримане 
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, де вказано нового власника 
автомобіля, яким є Новгород-Сіверська районна державна адміністрація.

Передати у користування автомобіль "Волга 3110" із державної 
власності до комунальної власності без відповідних правовстановлюючих 
документів орган державної влади не може, оскільки це заборонено частиною 2 
статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Є 
два шляхи вирішення даного питання:

- 1) передати транспортний засіб у власність територіальної громади 
згідно зі статтею 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності", яким передбачено підгртові^бвг^В$Щв^6ррнами
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визначеного пакету документів та надсилання його на розгляд і прийняття 
рішення до Кабінету Міністрів України. Відповідний пакет документів 
сформований та буде надісланий до відповідного міністерства.

- 2) згідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального 
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 
483 можлива передача автомобіля "Волга 3110" в оренду. Розрахунок орендної 
плати буде здійснюватися з урахуванням п.14 Методики розрахунку орендної 
плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.04.2021 №630, а саме - розмір річної орендної плати, у разі оренди 
транспортних засобів, встановлюється на рівні 10% вартості об'єкта оренди.

Про можливі шляхи вирішення питання повідомлено Семенівського 
міського голову Деденка С.І.
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