
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення обласної ради  «Про внесення змін до рішення 

Миколаївської обласної ради від 27.07.2017 №12 «Про надання згоди на 
безоплатну передачу нерухомого  майна з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» 

 
1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення. 

 
З метою забезпечення  розвитку  різноманіття  видів спорту у  сфері  

спортивного  розвитку  області, найголовне – з метою розвитку виду спорту 
«фристайл», відповідно до рішення Миколаївської обласної ради від 
27.07.2017 №12 «Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого  
майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області», з метою заверешення процесу передачі у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Миколаїв  Бузький 
бульвар, 16 та Бузький бульвар, 16/1 (так званої «Водно-спортивної бази 
«Спартак»), відповідно до зауважень викладених у листі Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 13.02.2018 № 3213-08/5636-06, 
існує необхідність прийняття змін до рішення Миколаївської обласної ради 
від 27.07.2017 №12 у частині щодо незмінності призначення об’єкту – 
нерухоме майно, що передається з державної власності буде продовжувати 
діяти як заклад фізичної культури і спорту; щодо використання без 
подальшої приватизації; зазначити  чіткий перелік всіх будівель та земельних 
ділянок, які будуть передані до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області.   

Лише після внесення зазначених змін до рішення, воно набуде саме 
того вигляду, як того вимагає і стануть можливими подальші кроки щодо 
передачі водно-спортивної бази «Спартак» до обласної комунальної 
власності. 
 

2. Мета і шляхи її досягнення. 
 Проект рішення передбачає удосконалення попереднього рішення 
Миколаївської обласної ради щодо готовності розвивати вид спорт 
«фристайл», гарантування забезпечення діяльності спортивного об’єкту та 
недопущення подальшої його приватизації у майбутньому.  
 

3. Правові аспекти. 
  Проект рішення сесії обласної ради підготовлено відповідно до: 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні; 
- Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;  
- постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року            

№ 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності»; 



- розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року 
№97-р «Про передачу нерухомого майна у м. Миколаєві до сфери 
управління Миколаївської обласної державної адміністрації». 

 
4. Фінансово-економічне обгрунтування. 

 Реалізація рішення не  потребує виділення додаткових коштів з 
обласного бюджету. 
 

5. Пропозиція заінтересованих органів. 
  Проект рішення підготовлено з урахуванням пропозицій Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України. 
 

6. Регіональний аспект. 
 Проект рішення якісно вплине на подальший розвиток на території 
Миколаївської області ігрових видів спорту. 
 

7. Громадське обговорення. 
 Безпосередньо проект рішення не потребує проведення додаткового 
громадського обговорення.  
 

8. Прогноз результатів 
Всі зазначені нежитлові об’єкти є єдиним комплексом водноспортивної 

бази «Спартак», де знаходиться унікальна споруда – трамплін для стрибків з 
фристайлу у воду (єдиний на території колишнього СРСР), з якого 
розпочинався розвиток фристайлу в Радянському Союзі та Україні.  

Крім того, це єдиний спорткомплекс в Україні, де 14 тенісних кортів 
розташовані на березі лиману. Попередні власники спортивного об’єкта 
довели його до незадовільного стану. Наразі на території водноспортивної 
бази «Спартак» функціонує на умовах оренди Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа (КДЮСШ) фізкультурно-спортивного товариства 
«Україна», в якій навчально-тренувальним процесом охоплено понад                 
250 юнаків та дівчат з  5 видів спорту, в тому числі з тенісу та фристайлу.  

Головною пропозицією використання всього зазначеного майна – це в 
першу чергу використання його за призначенням: для нормальної організації 
тренувань спортсменів з тенісу та фристайлу. А головною метою та 
завданням данного рішення – є гарантування подальшого викоритсання 
спортивного об’єкту саме як закладу фізичної культури і спорту та 
недопущення в подальшому його приватизації. 
        Проект  рішення  Миколаївської обласної ради «Про внесення змін до 
Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 
2014-2018 роки» розміщено на веб-сайті http://noc-sport.mk.ua/news/detail/638  
з 14 лютого 2018 року. 
 
Заступник начальника відділу 
з питань фізичної культури та спорту    
облдержадміністрації                                                                       В.М. Гінкул  
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