Підсумки роботи
департаменту комунальної власності Одеської міської ради 
та комунальної установи «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради»  за 2018 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 2018 році до міського бюджету надійшло 337 730,4 тис. грн.                       від оренди землі та 65936,7 тис. грн. від продажу землі.
Динаміка надходжень



Надходження до бюджету міста, 
тис. грн.

2016 рік
2017 рік
2018 рік
від орендної плати за землю
309 662,6
336 233,3
337 730,4
від продажу землі
90 983,3
72 325,0
65 936,7

Збережено на рівні 2018 року надходження до бюджету міста Одеси від орендної плати за землю;
Виконано на 122,6% планові показники надходжень від продажу землі (заплановано 53800,0 тис. грн.). 
У 2018 році продаж  земель з аукціонів не проводився. 
Станом на 1 січня 2019 р. на обліку в Департаменті нараховується 1 439 договорів оренди землі на загальну суму понад 334 млн. грн. на рік, з яких діючих договорів оренди землі – 1 267 на загальну суму майже 316 млн. грн. на рік та 173 – строки дії яких закінчилися; 1 договір на дольову участь у землекористуванні на загальну суму 0,05 млн. грн. та 36 діючих договорів резервування місця розташування об’єктів  на суму  3,2  млн. грн. на рік.
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) було проведено роботу із закупівлі послуг із розробки землевпорядної документації за процедурою відкритих торгів.

Виконано роботи щодо наступних об’єктів:

Назва технічної документації
Адреса об’єкта
Площа об’єкта, га
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – скверу в межах вулиць Полтавської, Качалова та Профспілкової
м. Одеса, в межах вулиць Полтавської, Качалова та Профспілкової
3,1878
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – скверу імені двічі Героя Радянського Союзу Захарова Матвія Васильовича, в межах вулиць Волоколамської, Клинової та Самарської
м. Одеса, в межах вулиць Волоколамської, Клинової та Самарської
2,3709
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – скверу по вулиці Ільфа і Петрова, біля будинків 27-35
м. Одеса, по вулиці Ільфа і Петрова, біля будинків 
27-35
2,1806
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – скверу Херсонського, в межах вулиць Старопортофранківської, Балківської та 
узвозу Маринеско
м. Одеса, в межах вулиць Старопортофранківської, Балківської та 
узвозу Маринеско
2,1799
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – скверу в межах Італійського бульвару, вулиць Пантелеймонівської та Гімназичної (колишній сквер ім. Томаса)
м. Одеса, в межах Італійського бульвару, вулиць Пантелеймонівської та Гімназичної
0,7029

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – скверу між вул. Польською та Польським узвозом, на перехресті вул. Дерибасівської та вул. Польської
м. Одеса, між                         вул. Польською та Польським узвозом,                   на перехресті вул. Дерибасівської та  вул. Польської
0,1830
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – скверу в межах вулиць Макаренка та Дубовий гай

м. Одеса, в межах вулиць Макаренка та Дубовий гай
0,9700
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – скверу в межах вулиць Старопортофранківської, Ольгіївської, Манежної та Ольгіївського узвозу

м. Одеса, в межах вулиць Старопортофранківської, Ольгіївської, Манежної та Ольгіївського узвозу
1,4714
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – скверу на Привокзальній площі
м. Одеса, Привокзальна площа
0,4387
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – скверу Старобазарного, на перехресті вул. Базарної та просп. Олександрівського
м. Одеса, на перехресті вул. Базарної та 
просп. Олександрівського
3,0487
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального користування рекреаційного призначення – парку по вул. Центральний аеропорт
м. Одеса, 
вул. Центральний аеропорт
37,2970

Одеською міською радою прийнято рішення від 30.06.2016 року                № 900-VІI «Про надання згоди 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». 
За результатами виконаної роботи підготовлено проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території земель водного фонду та водоохоронної зони уздовж Чорного моря на території  м. Одеси», який передано на розгляд та затвердження на сесії Одеської міської ради. Рішення не прийнято.
Оформлено документи на право постійного користування землею  наступним комунальним навчальним та медичним закладам комунальної власності:
Найменування закладу

Адреса закладу
Площа
(га)
Одеська загальноосвітня школа № 100 
I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області
вул. Варненська, 12
2,3460
Одеська загальноосвітня школа № 23
I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області
Миколаївська дорога, 283
2,0520
Одеська загальноосвітня школа № 61 
I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області
вул. Академіка Воробйова, 20/1
1,2910
Одеська загальноосвітня школа № 30 
I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області
вул. Чорноморського козацтва, 175
0,4366
Одеська загальноосвітня школа № 78 Одеської міської ради Одеської області
Люстдорфська дорога, 152
1,5300
Одеська спеціалізована школа № 111 
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
пл. Молоді, 17
1,8012
Одеський навчально-виховний комплекс № 310
вул. Академіка Вільямса, 85
1,0367
Одеська середня школа № 10 з поглибленим вивченням французької мови ім. Льотчиків-космонавтів                  Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради Одеської області
вул. Десятого квітня, 22
0,4335
Одеська спеціалізована школа № 96 
І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
вул. Івана та Юрія Лип 
(вул. Гайдара), 29 А
1,0421
Одеська загальноосвітня школа № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
вул. Болгарська, 31
0,2572
Комунальна установа «Міський психіатричний диспансер»
пров. 1-й Розумовський, 4
0,2200


2. У сфері управління комунальною власністю

          У 2018 році до міського бюджету надійшло 81 700,0 тис. грн. від оренди нежитлових приміщень та майна, що знаходиться в управлінні департаменту комунальної власності Одеської міської ради та передається в оренду Департаментом; 48 411,2 тис. грн. від оренди цілісних майнових комплексів, 65 153,7 тис. грн. від продажу об’єктів комунальної власності.
Динаміка надходжень



Надходження до бюджету міста, 
тис. грн.

2016 рік
2017 рік
2018 рік
від оренди нежитлових приміщень та майна комунальної власності
46 800,0
54 800,0
81 700,0
від орендної плати за цілісні майнові комплекси
40 551,7
43 164,7
48 411,2
від продажу об’єктів комунальної власності
63 831,4
108 466,5
65 153,7

Збережено на рівні середньорічних надходжень минулих років надходження від продажу об’єктів комунальної власності;
Збільшено надходження до бюджету м. Одеси у порівнянні з  2017 роком:
- від оренди об’єктів комунальної власності - на 49,1%; 
          - від оренди цілісних майнових комплексів  - на 12,2 %.
У 2018 році укладено 140  договорів оренди нежитлових приміщень загальною площею 19001,2 кв. м, та 79 договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної власності загальною площею 19640,0 кв. м.
У результаті проведення роботи із розірвання договорів оренди приміщень з орендарями, які мають заборгованість з орендної плати та порушують умови використання приміщень, у судовому порядку розірвано              14 договорів оренди.
Протягом 2018  року було оголошено 8 конкурсів на право оренди, на які заявлено 54 об’єкти комунальної власності, конкурси відбулися відносно                  48 об’єктів. 
          Проводилась системна робота з розширення сфери орендних відносин, посилення договірної дисципліни по договорах оренди, укладення нових договорів оренди, скорочення поточної заборгованості орендарів з орендної плати, забезпечення виконання бюджетних завдань з перерахуванням грошових коштів, надходження яких контролюються Департаментом.
З метою скорочення розміру заборгованості проводилась відповідна судово-претензійна робота.
З метою ефективного використання об’єктів комунальної власності в оперативне управління комунальним установам передано 41 об’єкт комунальної власності; у господарське відання комунальним підприємствам передано 1 об’єкт комунальної власності, в управління департаменту комунальної власності прийнято: 15 об’єктів комунальної власності,                            40 берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів.
З метою реалізації Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25.04.2018 р. № 3184-VII, а також забезпечення функціонування дитячих будинків сімейного типу передано в управління службі у справах дітей Одеської міської ради                      2 квартири.
          З метою реалізації Міської програми «Електронне відкрите місто» комунальному підприємству «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради передано професійний книжковий сканер METIS EDS GAMMA в комплекті та серверне обладнання для сканування технічних планів і документації з метою створення електронного архіву документів.
З метою сприяння виконанню повноважень, покладених на органи самоорганізації населення в місті Одесі, та створення належних умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення передано в оперативне управління органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Преображенський» нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
З метою встановлення порушень правил користування міськими пляжами проводилось їх постійне обстеження та технічна інвентаризація. 
Постійно здійснювалась робота щодо проведення технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності міста та підготовки необхідної документації для оформлення правовстановлюючих документів на майно територіальної громади міста.
З метою забезпечення контролю за ефективним використанням майна комунальними підприємствами Одеської міської ради проведено 61 перевірку, у рамках яких обстежено 553 об’єкту.
У відповідності до Закону України «Про звернення громадян» проводилася постійна робота з підготовки відповідей на звернення громадян. Крім того, у необхідних випадках надавалась безкоштовна консультаційна, методична, правова і практична допомога.



В.о. директора департаменту
комунальної власності
Одеської міської ради                                                              В.М. Радіонов



