Науковий реферат статті Андрєєвої О. Ю.
"Заходи щодо підвищення результативності використання
земельних ресурсів та нерухомості комунальної власності"
У статті проаналізовано особливості використання та управління
земельними ресурсами та нежитловою нерухомістю комунальної
власності як основи для здійснення функцій місцевого самоврядування
та головного джерела поповнення місцевих бюджетів. Виявлено
проблеми управління земельними ресурсами та нерухомістю міста, які
ускладнюють порядок обчислення й отримання плати за користування
комунальним майном, призводять до втрат місцевих бюджетів.
Метою статті є підвищення результативності використання
земельних ресурсів та нежитлової нерухомості міської громади з метою
підвищення дохідної частини місцевих бюджетів.
Визначено методи та особливості управління комунальним майном
міста через володіння, використання та розпорядження. Обґрунтовано
альтернативні варіанти використання нежитлової нерухомості та земель
комунальної власності: використання для суспільних потреб міста,
продаж (відчуження у власність громадян та юридичних осіб), надання в
оренду громадянам і юридичним особам.
Наукова новизна цього дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо підвищення результативності використання комунальних
земельних ресурсів та міської нежитлової нерухомості на основі
економічно-фінансових, адміністративно-правових, організаційних та
інформаційних заходів. Доведено необхідність створення відповідних
передумов через реалізацію інвестиційного та бюджетного потенціалів
ринку землі та нерухомості, забезпечення його прозорості, нормативноправове забезпечення легального функціонування і цивілізованого
регулювання. Реалізація зазначених заходів дозволить отримувати
економічний ефект як за рахунок подальшої приватизації нерухомості та
землі комунальної форми власності, так і за рахунок збільшення
надходжень від орендної плати, забезпечення контролю та своєчасності
надходжень від використання комунального майна.
Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку ефективної й обґрунтованої системи управління ресурсною базою місцевого
самоврядування в Україні, що сприятиме підвищенню ефективності

управління, економічному піднесенню та запоруці сталого розвитку
території, залучення інвестицій для розвитку населених пунктів, збільшення надходжень до бюджетів.
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