ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Харківської обласної ради
«Про внесення змін до додатку до рішення обласної ради від 05 березня 2013
року № 665-VІ «Про відчуження об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області» (із змінами)»
Проект рішення Харківської обласної ради «Про внесення змін до
додатку до рішення обласної ради від 05 березня 2013 року № 665-VІ «Про
відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області» (із змінами)» підготовлено відповідно до вимог Законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного
майна», «Про державну програму приватизації», «Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)», «Про внесення змін до деяких
законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної
програми приватизації на 2012-2014 роки» та інших актів, що регулюють питання
власності і передбачає доповнення переліку об’єктів спільної власності, що
підлягають відчуженню шляхом продажу за конкурсом, новою позицією 5:
Єдиний майновий комплекс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ОБЛАСНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «МЕТАЛІСТ», розташований
за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 65.
Майно ОБЛАСНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ «МЕТАЛІСТ», що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
відповідно до рішення обласної ради від 25 квітня 2013 року № 701 - VІ,
закріплено за КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОСК «МЕТАЛІСТ»
договором про закріплення майна на праві господарського відання (у новій
редакції) № 48 від 23 травня 2013 року, а саме: основні засоби (280 позицій)
загальною первісною вартістю 569400917,01 грн., загальною сумою зносу
66885712,50 грн., загальною залишковою вартістю 502515204,51 грн., станом на
01 травня 2013 року, у т.ч.: будинки та споруди (рах. 103) – 25 позицій; машини
та обладнання (рах. 104) – 142 позиції; транспортні засоби (рах. 105) – 11
позицій; інструменти, прилади та інвентар (рах. 106) – 73 позиції; інші основні
засоби (рах. 109) – 29 позиції.
Своїм листом (вх. № 2354/01-31 від 20.05.2013 року) генеральний директор
КП «ОСК «МЕТАЛІСТ» звернувся до обласної ради з проханням розглянути
можливість включення КП «ОСК «МЕТАЛІСТ» до переліку об'єктів, що
підлягають продажу за конкурсом, оскільки через тяжкий фінансовий стан та
відсутність бюджетного фінансування на виконання статутних завдань у
підприємства виникають труднощі у забезпеченні ефективного використання та
належного утримання спортивного комплексу.
Крім того, своїм листом від 27.05.2013 № 01-73/3948 (вх. № 2501/01-31 від
27.05.2013) Харківська обласна державна адміністрація повідомила обласну раду,
що враховуючи недостатність коштів в обласному бюджеті на належну фінансову
підтримку балансоутримувача стадіону - КП «ОСК «МЕТАЛІСТ» та гостру
необхідність поповнення бюджету розвитку Харківської області коштами для
забезпечення фінансування будівництва та реконструкції інших об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, з метою оперативного
управління і розвитку сучасного спортивного комплексу, здійснення його

ефективного використання за цільовим призначенням, керуючись рішенням
Харківської обласної ради від 29 листопада 2011 року № 287-VI «Про
делегування Харківській обласній державній адміністрації повноважень щодо
управління
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
«ОБЛАСНИЙ
СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «МЕТАЛІСТ» ТА КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
«КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА «МЕТАЛІСТ»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (із змінами внесеними рішеннями від 22
грудня 2011 року № 306-VI) вважається за доцільне винесення на розгляд
чергової сесії обласної ради питання продажу за конкурсом єдиного майнового
комплексу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ СПОРТИВНИЙ
КОМПЛЕКС «МЕТАЛІСТ», розташованого за адресою:
м. Харків, вул.
Плеханівська, 65, з дотриманням вимог Закону України «Про фізичну культуру і
спорт».
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення надходжень до
спеціального фонду обласного бюджету від приватизації об’єктів спільної
власності в 2013 році, а також недопущення збиткової діяльності чи банкрутства
комунального підприємства та погіршення стану майна спортивного комплексу
«МЕТАЛІСТ», вбачається за доцільне доповнити перелік об’єктів спільної
власності, що підлягають відчуженню шляхом продажу за конкурсом, наведеним
об’єктом.
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