Підсумки роботи 
департаменту комунальної власності 
Одеської міської ради та комунальної установи «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради»
за 2016 рік


          Департамент комунальної власності - виконавчий орган Одеської міської ради, наділений згідно з Положенням, затвердженим рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 р. № 2752-VI, повноваженнями по управлінню комунальною власністю територіальної громади міста і реалізації політики Одеської міської ради у галузі земельних відносин  якому підзвітна  комунальна установа «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради».
          Основним завданням Департаменту є забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету, яке реалізується за такими напрямами:

          1. У сфері земельних відносин.

          У 2016 році до міського бюджету надійшло 309 662,6 тис. грн.                       від оренди землі, 90 983,3 тис. грн. від продажу землі.
Динаміка надходжень



Надходження до міського бюджету міста, тис. грн.

2014 рік
2015 рік
2016 рік
від орендної плати за землю
138 010,3
190 515,8
309 662,6
від продажу землі
27 141,3
52 034,8
90 983,3

Збільшення надходжень до бюджету міста Одеси:
- від оренди землі темп росту у порівнянні з  2015 роком – 162,5%               (без урахування індексації – 113,4%);
- від продажу землі темп росту у порівнянні з  2015 роком - 174,9%.
У 2016 році продаж  земель з аукціонів не проводився. 
Станом на 1 січня 2017 р. в електронній моніторинговій базі Департаменту нараховується 1 326 договорів оренди землі на загальну суму 326,96 млн.грн., з яких діючих договорів оренди землі – 1 153 на загальну суму 308,96 млн. грн. та 173 – строки дії договорів яких закінчилися;                        3 договори на дольову участь у землекористуванні на загальну суму                      0,06 млн. грн. на рік та 71 діючий договір резервування місця розташування земельної ділянки на суму  11,24  млн. грн. на рік.
17 червня 2016 року управлінням земельних ресурсів Департаменту в Одесі проведені громадські слухання щодо обговорення проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Одеси».
Затвердження технічної документації дозволило забезпечити надходження коштів до бюджету міста від плати за землю відповідно до законодавства.
Рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Одеси» було прийнято на сесії Одеської міської ради 29.06.2016 р.
Відповідно до рішення Одеської міської ради від 30.06.2016 року                   № 917-VII “Про проведення інвентаризації земель комунальної власності рекреаційного призначення – парків та скверів” для продовження робіт відповідно до “Програми соціально-економічного розвитку” та “Стратегії економічного та соціального розвитку” м. Одеси в частині встановлення меж територій рекреаційного призначення загального користування (зелених зон парків та скверів)  здійснюються підготовчі роботи для проведення закупівлі послуг з розробки землевпорядної документації за процедурою відкритих торгів.  Розробку документації планується виконати протягом 2017 року по наступних об’єктах:

№ п/п
Парки та сквери
Орієнтовна площа, га

Парк на перехресті Фонтанської дороги та просп. Гагаріна 
5
	

Парк в районі будинку по вул. Генерала Бочарова, 29
0,7
	

Рекреаційна зона озелененої території загального користування – мото-вело-екстримальний парк на Шкодовій горі
70
	

Сквер Пале-Рояль, біля Оперного театру
0,4
	

Сквер в межах Італійського бул., вулиць Пантелеймонівської та Гімназичної (колишній сквер ім. Томаса)
0,8
	

Сквер на Старосінній площі
3,5
	

Сквер на Куликовому полі
6,5
	

Сквер між вул. Польською та Польським узвозом, на перехресті вул. Дерибасівської та вул. Польської
0,2
	

Сквер Херсонський, в межах вулиць Старопортофранківської, Балківської та узвозу Маринеско
2,2
	

Сквер в межах проспектів Шевченка, Гагаріна та                 вул. Канатної, навколо будівлі Облдержадміністрації по просп. Шевченка, 4
9
	

Сквер по вул. Преображенській ріг бул. Михайла Жванецького
4,5
	

Сквер Георгія Гамова, в межах вулиць Мельницької, Балківської, Заньковецької
5
	

Сквер Олексіївський (колишній Мізікевича), територія на перехресті вул. Степової та вул. Болгарської, територія на Олексіївській площі, перехрестя вул. Заньковецької та вул. Генерала Цвєтаєва
3
	

Сквер Прохоровський, на перехресті вулиць Прохоровської та Мечникова
1,5
	

Сквер Серединський, в межах вул. Разумовської, М’ясоєдовської, Комітетської
0,9
	

Сквер на Михайлівській площі
3,5
	

Сквер на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хімічної
3,5
	

Сквер у межах вулиць Полтавської, Качалова та Профспілкової
3,0
	

Сквер у межах вулиць Волоколамської, Клинової та Самарської - сквер імені двічі Героя Радянського Союзу Захарова Матвія Васильовича, рішення ОМР                           від 13.07.2010р № 5966-V
2,2
	

Сквер на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Сергія Ядова
1,1
	

Сквер на перехресті вулиць Рачкова, Академіка Воробйова та    пров. 1-й Польовий
3,0
	

Сквер на перехресті вулиць Левітана та Академіка Корольова, біля колишнього кінотеатру “Луч”
2,2
	

Сквер по вул. Ільфа і Петрова, біля будинків 27-35
2,2
	

Сквер у межах вулиць Макаренка та Дубовий гай
1,0
	

Сквер по вул. Шкільний аеродром, 1 
1,0
	

Сквер по просп. Маршала Жукова, 57
0,4

Рішенням Одеської міської ради від 29.06.2016 року № 756-VІІ  затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Одеси, розроблену Державним підприємством Український                  державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто»                ім. Ю.М. Білоконя, яку введено в дію з 01.01.2017 року відповідно до вимог  п. 2 ст. 271 Податкового кодексу України. 
Одеською міською радою прийнято рішення від 30.06.2016 року № 900-VІI “Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон уздовж Чорного моря, Куяльницького та Хаджибейського лиманів на території м. Одеси”. Протягом 2017 року планується здійснити заходи, необхідні для виконання даної роботи.




2. У сфері управління комунальною власністю.

          У 2016 році до міського бюджету надійшло 46 800 тис. грн. від оренди нежитлових приміщень та майна комунальної власності, 40 551,7 тис. грн. від оренди за цілісні майнові комплекси, 63 831, 4 тис. грн. від продажу об’єктів комунальної власності.
Динаміка надходжень



Надходження до міського бюджету міста, тис. грн.

2014 рік
2015 рік
2016 рік
від оренди нежитлових приміщень та майна комунальної власності
                      24 200,0
                   41 979,4
               46 800,0
від орендної плати за цілісні майнові комплекси
24 765,0
36 775,7
40 551,7
від продажу об’єктів комунальної власності
16 086,4
28 038,3
63 831,4

Збільшення надходжень до бюджету м. Одеси:
- від відчуження об’єктів комунальної власності м. Одеси темп росту у порівнянні з  2015 роком - 227,7% ;
- від оренди об’єктів комунальної власності м. Одеси темп росту у порівнянні з  2015 роком - 110,9%; 
- від оренди цілісно майнових комплексів темп росту у порівнянні з  2015 роком - 110,3%.
У 2016 році укладено 128 договорів оренди на нежитлові приміщення, загальною площею  40552,76 кв.м, та проведено роботу по відчуженню 67 об’єктів нежитлового фонду, загальною площею 10265,1 кв.м.
У результаті проведення роботи із розірвання договорів оренди приміщень з орендарями, які мають заборгованість з орендної плати та порушують умови використання приміщень, розірвано 23 договори оренди.
Протягом 2016 року було оголошено 10 конкурсів на право оренди, на які заявлено 50 об’єктів комунальної власності, конкурси відбулися відносно 29 об’єктів. 
          Проводилась системна робота з розширення сфери орендних відносин, посилення договірної дисципліни по договорах оренди, укладенню нових договорів оренди, суттєвому зменшенню поточної заборгованості орендарів з орендної плати, забезпеченню виконання бюджетних завдань з перерахування грошових коштів, які надходять від оренди комунального майна.
З метою збільшення надходжень до бюджету міста проводилась судово-претензійна робота щодо зменшення заборгованості з орендної плати. 
З метою ефективного використання об’єктів комунальної власності в оперативне управління комунальним установам, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, департаментам освіти та науки Одеської міської ради, праці та соціальної політики Одеської міської ради, комунальним підприємствам «Одесфарм», «Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова» передано 11 об’єктів комунальної власності, загальною площею 10850,1 кв.м; в управління Київській, Малиновській, Приморській та Суворовській районним адміністраціям, управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради передано 6 об’єктів комунальної власності, загальною площею 19258,1 кв.м; у господарське відання комунальним підприємствам передано 5 об’єктів комунальної власності, загальною площею 8682,2 кв.м; комунальним підприємствам «ЖКС «Фонтанський», «ЖКС «Порто-Франківський»,                                  «ЖКС «Хмельницький» передано 15 захисних споруд цивільного захисту, в управління департаменту комунальної власності прийнято 8  об’єктів комунальної власності, загальною площею 5431,0 кв.м.
Постійно здійснювалась робота по проведенню технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності міста та підготовці необхідної документації для оформлення правовстановлюючих документів на майно територіальної громади міста.
З метою забезпечення контролю за ефективним використанням майна комунальними підприємствами, створеними Одеською міською радою, проведено 126 перевірок, у рамках яких обстежено 436 об’єктів.
У відповідності з Законом України "Про звернення громадян" проводиться постійна робота по підготовці відповідей на звернення громадян. Крім того, у необхідних випадках надається безкоштовна консультаційна, методична, правова і практична допомога.


