
 

План роботи Відділу комунального майна Конотопської міської ради Сумської області на 2019 рік 

 

№ 

з/п 
Передбачені заходи, види робіт Термін виконання 

Відповідальна 

посадова особа 

1 Участь у апаратних та робочих нарадах при міському голові Кожен понеділок 

місяця 
Левченко О.В. 

2 Участь у засіданнях сесії міської ради Останній червер 

кожного місяця 
Левченко О.В. 

3 Участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради Останній понеділок 

кожного місяця 
Левченко О.В. 

4 Участь у роботі комісії з питань своєчасної сплати податків та заборгованості по заробітній платі Згідно плану роботи 

виконкому 
Левченко О.В. 

5 Підведення підсумків про виконання відділом планових показників бюджету за минулий місяць до 05-го числа 

кожного місяця 
Левченко О.В. 

6 Аналіз стану надходження коштів до міського бюджету по напрямках роботи відділу Щотижня Левченко О.В. 

7 Нарада по контролю за виконанням розпорядчих документів різного рівня Щотижня Левченко О.В. 

 8 На виконання наказу ФДМУ від 29.08.2011 №1270 «Про затвердження положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» проведення конкурсів з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності з метою визнання ринкової вартості об’єктів нерухомості    

По мірі надходження 

заяв 
Левченко О.В. 

9 На виконання наказу ФДМУ від 29.09.2011 №1420 «Про затвердження положення про 

конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою» проведення конкурсів з відбору виконавців 

робіт із виготовлення землевпорядної документації під об’єктам, що включені до переліку на 

приватизацію     

По мірі надходження 

заяв 
Левченко О.В. 

10 На підставі рішення виконкому від 27.05.2014 №148 «Про затвердження Положення про порядок 

продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Конотоп під розбирання на 

будівельні матеріали» ведення роботи з продажу майна під розбирання на будівельні матеріали 

По мірі 

надходження заяв 

 

Левченко О.В. 

11 На виконання рішення міської ради від 24.03.2010 «Про затвердження Положення про облік, 

використання та відчуження безгосподарного майна та відумерлої спадщини у  

м. Конотоп» проведення роботи по домоволодінням, що за рішенням суду можуть бути визнані, 

як безгосподарне майно або спадщиною відумерлою 

Протягом кожного 

місяця 

 

Левченко О.В. 

12 Участь у засіданні робочої групи для проведення обстеження об’єктів нерухомого майна, яке 

можна визнати безгосподарним, згідно розпорядження міського голови від 11.02.2014 №36-ОД 

Протягом кожного 

місяця 
Левченко О.В. 

13 Ведення обліку комунального майна м.Конотоп та внесення даних до бази майна про основні 

засоби 

Протягом кожного 

місяця 
Левченко О.В. 

14 На виконання Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію 

державного та комунального майна» проведення передприватизаційної підготовки та процедури 

приватизації майна  

 

Щоденно 
 

Левченко О.В. 



15 На виконання Закону України від 01.07.2004 №1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» робота з відділом міської ради з питань державної реєстрації 

по напрямку оформлення майна 

Протягом кожного 

місяця 
Левченко О.В. 

16 На виконання Законів України «Про приватизацію державного та комунального майна» 

укладення договорів щодо проведення підготовки об’єктів до приватизації та їх продажу 

Протягом кожного 

місяця 
Левченко О.В. 

17 На виконання Закону України «Про оренду державного та комунального майна» укладення 

договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди майна комунальної власності 

Протягом кожного 

місяця 
Левченко О.В. 

18 Контроль по виконанню рішень сесії з питань прийняття-передачі об’єктів права державної та 

комунальної власності і рішень виконавчого комітету про передачу та списання основних засобів 

комунальної власності  

Протягом кожного 

місяця 
Білоус І.Г. 

19 Підготовка рішення про передачу квартир (будинків), кімнат, жилих приміщень в гуртожитках, 

кімнат у комунальних квартирах у власність громадян та видачі відповідних свідоцтв про право 

власності 

Протягом кожного 

місяця 
Білоус І.Г. 

20 Перевірка та реєстрація пакета документів на приватизацію квартир та житлових кімнат в 

гуртожитках, передача документів до КП «Конотопське МБТІ»   
Щоп’ятниці Білоус І.Г. 

21 Підготовка та видача мешканцям довідок про участь у приватизації державного житлового фонду Протягом кожного 

місяця 
Білоус І.Г. 

22 Підготовка та видача довідок про використання житлових чеків при приватизації державного 

житлового фонду 

Протягом кожного 

місяця 
Білоус І.Г. 

23 Підготовка та видача мешканцям дублікатів свідоцтв про право власності на житло  
По мірі необхідності 

Білоус І.Г. 

 

24 Ведення кадрової роботи у відділі Щоденно Білоус І.Г. 

25 Внесення даних про приватизацію відомчого житлового фонду, який був переданий до архіву 

відділу від підприємств, установ, організацій міста, до комп`ютерної бази приватизації житла 

Протягом кожного 

місяця 
Білоус І.Г. 

26 Проведення роботи згідно розпорядження міського голови від 11.01.2019 №9-ОД «Про заходи з 

організації виконання антикорупційного законодавства» 

Протягом кожного 

місяця 
Горяний Ю.М. 

  27 Участь у засіданнях комісії з питань розгляду заяв на оренду та проведення конкурсів  По мірі надходження 

заяв 

Левченко О.В., 

Горяний Ю.М. 

28 Підготовка рахунків, актів наданих послуг за оренду комунального майна, видача їх орендарям та 

доведення до відома інформації про індекс споживчих цін на товари та послуги до попереднього 

місяця 

Протягом кожного 

місяця 
Горяний Ю.М. 

29 Підготовка договорів оренди комунального майна та додаткових угод до діючих договорів на 

підставі рішень виконкому та міської ради 

Протягом кожного 

місяця 
Горяний Ю.М. 

30 Контроль за відшкодуванням орендарями витрат до місцевого бюджету за підготовку об’єктів 

оренди  
Щоп’ятниці Горяний Ю.М. 

31 Занесення інформації про нараховану та сплачену орендну плату до бази даних, підведення 

підсумків 

 

 

Щоденно Горяний Ю.М. 



  32 Робота з Конотопським УДК УДКСУ по здійсненню платежів, перерахуванню коштів до 

міського бюджету від оренди та приватизації комунального майна, контролю за залишками 

коштів на рахунках 

Щоденно 
Левченко О.В. 

Іноземцева О.Л. 

33 Укладення договорів поставки на товари, роботи та послуги  Протягом кожного 

місяця 

Левченко О.В. 

Іноземцева О.Л. 

34 Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також 

державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому чинним 

законодавством та своєчасно її подає за належністю 

По мірі 

необхідності 
Іноземцева О.Л. 

35 Дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в 

органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих 

бюджетних зобов’язань 

По мірі 

необхідності 
Іноземцева О.Л. 

36 Ведення діловодства відділу По мірі 

необхідності 
Іноземцева О.Л. 

37 Підготовка орендарям електронних податкових накладних  Протягом кожного 

місяця 
Іноземцева О.Л. 

38 Ведення бухгалтерського обліку у відділі, підготовка та надання за належністю фінансової та 

бухгалтерської звітності 

Протягом кожного 

місяця 
Іноземцева О.Л. 

39 Прийом громадян з питань приватизації квартир та жилих приміщень в гуртожитках, оренди 

нежитлових приміщень, відумерлої спадщини та безгосподарного майна 
Щоденно 

Посадові особи 

відділу 

40 Підготовка проектів рішень виконкому Згідно доведених 

термінів 

Посадові особи 

відділу 

41 Підготовка проектів рішень міської ради Згідно доведених 

термінів 

 

Посадові особи 

відділу 

42 Підготовка розпоряджень, доручень міського голови 
По мірі необхідності 

Посадові особи 

відділу 

43 Робота з листами, підготовка відповідей на листи 
Щоденно 

Посадові особи 

відділу 

44 Підготовка планів роботи на тиждень Кожна п’ятниця 

місяця 

Посадові особи 

відділу 

45 Вивчення попиту на вивільнене нерухоме майно комунальної власності м.Конотоп з метою 

передачі його в строкове платне користування (оренду)  

Протягом кожного 

місяця 
Горяний Ю.М. 

46 Надання інформації до управління економіки міської ради щодо економічних показників за 

напрямком оренди та приватизації нерухомого комунального майна  

до 08-го числа 

кожного місяця 
Горяний Ю.М. 

47 Участь у загальноміських та загальнодержавних заходах  Згідно визначеної 

дати 

Посадові особи 

відділу 

48 Підготовка контрактів та додаткових угод до контрактів із керівниками комунальних 

підприємств, закладів, організацій міста 

 

По мірі необхідності Горяний Ю.М. 



49 Проведення звіряння взаєморозрахунків нарахованої та сплаченої орендної плати протягом 2018 

року згідно наданих орендарями актів звірки 

Протягом кожного 

місяця 

Горяний Ю.М., 

Іноземцева О.Л. 

50 Опрацювання положень Закону України від 01.07.2014 №1555-VII «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» 

Протягом кожного 

місяця 
Горяний Ю.М. 

51 Моніторинг кредиторської та дебіторської заборгованості з орендної плати за нерухоме 

комунальне майно 
Протягом кожного 

місяця 

Левченко О.В., 

Горяний Ю.М., 

Іноземцева О.Л. 

52 Аналіз змін та доповнень, що відбулись у законодавстві з питань ліквідації підприємств 

комунальної власності 
Протягом кожного 

місяця 

Левченко О.В., 

Білоус І.Г., 

Іноземцева О.Л. 

53 Участь у навчанні апарату та працівників виконавчого комітету Конотопської міської ради  Перший вівторок 

кожного місяця 
Горяний Ю.М. 

54 Участь у засіданнях профільних депутатських комісій міської ради  

 
За окремим графіком Левченко О.В. 

55 Інші завдання, в межах повноважень, що не суперечать діючому законодавству 
- 

Посадові особи 

відділу 

 

 

 

В.о.начальника відділу комунального  

майна Конотопської міської ради                                                                     О.ЛЕВЧЕНКО 
 


