
Додаток №1 

до рішенняміської ради 

                                                                                                                                   від18.01.2018р. № 3-3 

ПОЛОЖЕННЯ 

про управління об’єктами міської комунальної власності 

 

 І.Перелік основних функцій та повноважень відділу освіти, культури, 

молоді та спорту виконавчого комітету міської ради з питань управління 

міською комунальною власністю: 

 

 Уповноважений орган управління (відділ освіти, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету) у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими 

законами, постановами Верховної Ради України і розпорядженнями  

Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, рішенням обласної та міської ради та цим положенням. 

 

 1.Уповноважений орган управління (відділ освіти, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету) відповідно до покладених на нього завдань. 

 1.1. Здійснює методичне керівництво уповноваженими органами 

управління майном міської комунальної власності. 

 1.2. Здійснює контроль за дотриманням установленого чинним 

законодавством порядку щодо управління об’єктами міської комунальної 

власності. 

 1.3. Здійснює облік майна, що перебуває в комунальній власності міської 

ради. 

 1.4. Готує проекти рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та 

перепрофілювання підприємств, установ, організацій міської комунальної 

власності 

 1.5. Вносить пропозиції та здійснює підготовку проектів рішень міської 

ради про продаж, передачу в оренду об’єктів міської комунальної власності. 

 1.6. Бере участь у розробленні програм приватизації майна міської 

комунальної власності. 

 1.7. Готує проекти розпоряджень, рішень та інших документів і матеріалів 

з даних питань. 

 1.8. Бере участь у розробленні проектів Статутів підприємств, 

організацій, установ до статутного фонду яких передаються об’єкти міської 

комунальної власності. 

 1.9. Забезпечує підготовку проектів контрактів з керівниками 

підприємств, установ, організацій – об’єктів міської комунальної власності, для 

подальшого розгляду на сесії. 

 1.10. Здійснює за дорученням голови міської ради або його заступника 

інші повноваження, пов’язані з управління майном, що належать до 

комунальної власності міської ради. 

 

  



 

 

 

2. Уповноважений орган управління (відділ освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету)  має право: 

 2.1. Одержувати в установленому порядку від міської ради та її 

структурних підрозділів, підприємств, установ, та організацій міської 

комунальної власності, інших органів державної виконавчої влади інформацію, 

документи та матеріали, необхідні для виконання, покладених на нього завдань. 

 2.2. Брати участь у засіданнях постійних комісій міської ради з майнових 

відносин: укладання договорів оренди та відчуження майна міської 

комунальної власності. 

 

 3. Уповноважений орган управління (відділ освіти, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету) здійснює відповідальність за виконання 

покладених на нього завдань відповідно до чинного законодавства. 

 

ІІ. Перелік основних функцій та повноважень віднесених до компетенції 

уповноважених органів по управлінню об’єктами міської комунальної 

власності. 

 

 1. Підготовка та подання на розгляд міської ради та її президії пропозицій 

щодо раціонального використання майна на підпорядкованих об’єктах. 

 2. Виконання рішень міської ради з питань управління, володіння  

користування та розпорядження майном міської комунальної власності. 

 3. Проведення підготовчої роботи та внесення пропозицій щодо 

укладання договорів оренди, застави, купівлі-продажу комунального майна, 

приміщень (частини приміщень), окремих будівель. 

 4. Проведення в установленому порядку інвентаризації, перевірки з 

фінансово-господарської діяльності підпорядкованих об’єктів та подання 

інформації про наслідки проведеної роботи президії міської ради. 

 5. Забезпечення ефективності фінансово-господарської діяльності на 

підпорядкованих об’єктах, збереження майна міської комунальної власності. 

 6. Участь у підготовці проектів статутів (положень) підприємств та 

організацій, внесення змін до них та подання на затвердження міській раді, 

контроль за їх виконанням. 

 7. Виконання інших функцій, що не суперечить чинному законодавству. 

 8. Уповноважені органи реалізують свої повноваження шляхом видачі 

наказів або інших розпорядчих документів. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                  А.М.Плєшкань 


