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На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу Ігор
ФЕДОРЕНКО.

«Чи має право селищна рада передати нерухоме комунальне майно (в даному випадку
приміщення, де розташована редакція), згідно ст. 136 Господарського кодексу України, в
господарське відання реформованій редакції?».

Коли ваша редакція була комунальним підприємством, засновник (орган місцевого
самоврядування) передав вам будівлю на праві господарського відання. Відповідно до
частини третьої статті 78 Господарського кодексу України, «Майно комунального
унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким
підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство)
або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство)». Згідно
статті 136 Господарського кодексу Україниправо господарського відання є речовим
правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном,
закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням
правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у
випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Після реформування редакції орган місцевого самоврядування вийшов зі складу
засновників, а підприємство з комунального було перетворене в товариство з
обмеженою відповідальністю. Згідно з частиною першою статті 18 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” відносини органів місцевого самоврядування з
підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній
власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій
основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого
самоврядування законом.

Частина друга статті 135 ГК України встановлює, що власник має право особисто або
через уповноважені ним органи з метою здійснення підприємницької діяльності
засновувати господарські організації, закріплюючи за ними належне йому майно на праві
власності, праві господарського відання, а для здійснення некомерційної господарської
діяльності – на праві оперативного управління, визначати мету та предмет діяльності
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таких організацій, склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними
рішень, склад і порядок використання майна, визначати інші умови господарювання у
затверджених власником (уповноваженим ним органом) установчих документах
господарської організації, а також здійснювати безпосередньо або через уповноважені
ним органи у межах, встановлених законом, інші управлінські повноваження щодо
заснованої організації та припиняти її діяльність відповідно до цього Кодексу та інших
законів.

Отже, майно комунальної власності не може передаватися в господарське відання
установам (організаціям), які не були утворені відповідним органом місцевого
самоврядування та не знаходяться в його підпорядкуванні.

_____________

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу
«Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки
«Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net
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