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(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
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        Кореспонденту інформаційно- 

        аналітичного видання   
        «КиевВласть» 

        Олександру ГЛАЗУНОВУ 
 

Про надання інформації 
 

 На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Ситніченка Є. В. від 20.01.2022 № 280 (з) Департамент комунальної власності  
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (далі – Департамент) розглянув Ваш запит на 

отримання публічної інформації від 19.01.2022 щодо планових показників та 
надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації та оренди 

об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
 За результатом розгляду в межах компетенції повідомляємо таке.  

 До питання 1. 
 Від відчуження комунального майна у 2021 році до бюджету міста Києва 

перераховано коштів у сумі 116,6 млн грн. 
 До питань 2-3. 

 Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 
«Про бюджет міста Києва на 2021 рік» та розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
08.12.2020 № 1920 «Про схвалення проєктів рішень Київської міської ради 

«Про бюджет міста Києва на 2021 рік» та «Про Програму економічного і 
соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» планові надходження коштів 
від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності (код бюджету 3103000) встановлені у 
розмірі 100 млн грн. 
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 Зміни до вказаних рішення та розпорядження в частині розміру 
надходження коштів від відчуження майна, що належить Автономній 

Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (код бюджету 
3103000) не вносилися.  

 До питань 4-7. 
 Надаємо перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, які було виставлено на приватизацію у 2021 році із зазначенням 
запитуваної інформації (додається у табличному вигляді).   

 До питання 8. 
 Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 

«Про бюджет міста Києва на 2022 рік» та розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

05.11.2021 № 2310 «Про схвалення проєктів рішень Київської міської ради 
«Про бюджет міста Києва на 2022 рік» та «Про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №23/23» 
планові надходження коштів від відчуження майна, що належить Автономній 

Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (код бюджету 
3103000) встановлені у розмірі 300 млн грн. 

 До питань 9-10. 
 Відповідно до рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 року  

№ 4036/4077 «Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації, що 
перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та 

підлягають приватизації» Департамент здійснює роботу щодо підготовки до 
продажу об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації . 
 Вказаним вище рішенням не передбачено терміну його виконання, однак 
Департамент планує виконати його протягом двох років. 

 Станом на 25.01.2022 до реєстру електронної торгової системи 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» внесено об’єкти, що увійшли до переліку зазначеного 

рішення. По мірі підготовки їх до приватизації, після отримання всіх 
необхідних документів та матеріалів, Департамент зможе вжити відповідні 

заходи щодо їх приватизації з урахуванням вимог чинного законодавства. 
 Проведення перших аукціонів заплановано на лютий місяць 2022 року.  

 До питань 11- 16. 
 Згідно з рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про 

бюджет міста Києва на 2021 рік» (із змінами і доповненнями, внесеними 
рішеннями Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615, від 07.10.2021  

№ 2731/2772, від 07.12.2021 № 3699/3740) плановий показник надходжень від 
загальної суми надходжень від оренди майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва до бюджету міста Києва на 2021 рік  
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затверджено на рівні 89 900,0 тис. грн. Зміни щодо розміру наведеного 
планового показника протягом 2021 року не вносились. 

Загальна сума сплачених до бюджету міста Києва у 2021 році коштів            
склала 52 287,07 тис. грн, у тому числі: 

- 47 914,80 тис.грн надійшло від оренди комунального майна м. Києва; 
- 4 372,27 тис. грн надійшло за користування комунальним майном, що 

передано ПрАТ «АК «Київводоканал», ПрАТ «Київспецтранс» відповідно до 
угод на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва 

(для кожної організації встановлено розмір відсотку від чистого прибутку за 
попередній бюджетний рік або мінімальна сума сплати у разі відсутності 

прибутку). 
Слід зазначити, що спалах коронавірусної інфекції COVID-19 (пневмонія 

нового типу) почався наприкінці грудня 2019 року та спричинив падіння  
світової економіки.  

Україна, як і інші країни, увійшла в поточну економічну кризу. Стабільні 

показники, які країна демонструвала у 2019 році, стрімко погіршилися у 2020-
2021 роках. 

З урахуванням епідемічної ситуації в Україні, Кабінет Міністрів України 
прийняв низку постанов щодо запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом.  
В свою чергу, для зменшення фінансового навантаження на суб'єктів 

господарювання міста Києва під час дії обмежувальних заходів для запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

Київською міською радою було прийнято рішення від 24.12.2020 № 25/25 «Про 
деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва на 

час дії обмежувальних заходів» щодо зменшення розміру орендної плати на 
50% (або до 1 (одної) гривні у разі неможливості використання об'єкта оренди) 
на строк дії карантинних обмежень. 

Вказане рішення діє до моменту прийняття Урядом рішення щодо зняття 
карантинних обмежень. 

З огляду на наведене та у зв’язку зі зниженням платоспроможності всіх 
орендарів, відбулось суттєве зменшення доходів комунальних підприємств, 

установ, організацій – балансоутримувачів комунального майна, у тому числі і 
від передачі в оренду нежилих приміщень.  

Тобто, загальна сума орендної плати, яка мала б надійти на рахунки 
підприємств, установ, організацій – отримувачів таких коштів, зменшилась 

удвічі, що безпосередньо вплинуло на розмір перерахованих у 2021 році до 
бюджету м. Києва коштів. 

Що стосується документів, які регламентують надходження коштів від 
оренди на рахунки балансоутримувачів, повідомляємо наступне.  

Процеси формування та розподілу грошових ресурсів розкриваються в 
рішеннях Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік, 
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що приймаються відповідно до Бюджетного кодексу України, який регулює 
відносини, що виникають у процесі складання, затвердження, виконання 

бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства. 

Відповідно до ст. 286 Господарського кодексу України орендна плата - це 
фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків 

своєї господарської діяльності.  
Статтею 16 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» про укладення договору оренди передбачено:  
- якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив 

примірний договір оренди комунального майна, застосовується примірний 
договір оренди державного майна. 

Згідно з пунктом 3.4. примірного договору оренди нерухомого або іншого 
окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної 
власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

12.08.2020 № 820, орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків 
Балансоутримувача. 

Що стосується кількості коштів, отриманих балансоутримувачами від 
оренди комунального майна у 2021 році, повідомляємо. 

Узагальнення інформації про використання об'єктів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, у тому числі про надходження орендної 

плати та перерахування її частини до бюджету м. Києва, здійснюється на 
підставі внесених балансоутримувачами актуальної інформації в інформаційно -

аналітичну систему «Облік та відображення об’єктів нерухомого майна 
територіальної громади м. Києва Департаменту комунальної власності».  

Оскільки на сьогодні триває збір та обробка вказаних даних, надання 
інформації щодо загальної суми надходжень орендної плати на рахунки 
підприємств, установ, організацій – балансоутримувачів комунального майна, 

може бути здійснена після 25.02.2022 року. 
Згідно з рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про 

бюджет міста Києва на 2022 рік» затверджено плановий показник надходжень 
від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом  

та іншим майном комунальної власності до бюджету міста Києва на рівні  
150 000,0 тис. грн. 

Прогнозний показник надходжень орендної плати на рахунки комунальних 
підприємств, установ, організацій – балансоутримувачів комунального майна у 

2022 році складає 287 200,0 тис. грн. 
Департамент комунальної власності м. Києва, зі свого боку, забезпечить 

контроль за повнотою перерахувань комунальними підприємствами, 
установами, організаціями – балансоутримувачами належних коштів до 

бюджету м. Києва.  
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Слід зазначити, що у 2022 році економіка України, як і світова в цілому, 
схильна до масштабних ризиків. Існує низка факторів, що може завадити її 

відновленню. Пандемія COVID-19 загострила низку питань, які можуть мати 
довгостроковий вимір.  

На сьогодні неможливо передбачити масштаби майбутніх проблем, що 
викликані пандемією. 

 Але, на думку Департаменту, дуже важливо насамперед підтримувати 
малий бізнес шляхом надання знижок розміру орендної плати, оскільки він уже 

має серйозні економічні проблеми і не зможе відтворитися у найкоротший 
термін. 

 Відповідно до статті 25 Закону України «Про приватизацію державного 
та комунального майна» кошти, одержані від продажу державного або 

комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом 
приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані 
об’єкти приватизації тощо), зараховуються до державного або місцевого 

бюджету у повному обсязі, крім плати за участь. 
 Таким чином, кошти від приватизації об’єктів комунальної власності в 

повному обсязі перераховуються до бюджету міста Києва та спрямовуються на 
фінансування видатків за спеціальним фондом бюджету (бюджетом розвитку), 

а саме капітальних видатків та видатків передбачених Програмою економічного 
і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік, а це фінансування 

відповідних галузей освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтва, фізичної 
культури та спорту, соціального захисту та соціального забезпечення, житлово-

комунального господарства. 
 

 Додаток: на 8 арк. в 1 прим. 
 
Директор          Андрій ГУДЗЬ 
 
 

 
 

 
 
Андрій Кузьменко 

Ганна Паланська 202 61 85 


