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КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 вересня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Відповідно до пункту 4 статті 54 закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада  в и р і ш и л а : 

 

 1.Внести зміни до Положення про відділ комунального майна 

Конотопської міської ради Сумської області (нова редакція), затверджене 

рішенням міської ради від 29 липня 2016 року (7 скликання, 5 сесія). 

2.Затвердити Положення про відділ комунального майна Конотопської 

міської ради Сумської області у новій редакції (додаток 1). 

3.Доручити відділу комунального майна Конотопської міської ради 

Сумської області (в.о.начальника Білоус І.Г.) провести згідно чинного 

законодавства державну реєстрацію Положення про відділ комунального майна 

Конотопської міської ради Сумської області у новій редакції. 

 

 

 

Секретар міської ради                  Т. СИЗОН 

 

 

Про затвердження Положення про відділ 

комунального майна Конотопської міської 

ради Сумської області у новій редакції 
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    Додаток  1 

                                                                                                              до рішення міської ради 

                                                                                                              від 27 вересня 2018 року 

               (7 скликання, 28 сесія ) 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

ПРО ВІДДІЛ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(нова редакція) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Відділ комунального майна Конотопської міської ради Сумської 

області (надалі – Відділ) є виконавчим органом міської ради. 

1.2.Відділ утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний раді, 

підпорядкований міському голові та виконавчому комітету. 

 1.3.У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Указами 

Президента України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими 

законодавчими актами, нормативними документами органів державної 

виконавчої влади, регламентом роботи міської ради, виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради, рішеннями міської ради, її виконавчого 

комітету, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови та 

цим положенням. 

 1.4.Відділ представляє майнові інтереси Конотопської міської ради та в 

межах своєї компетенції забезпечує виконання Законів України, постанов 

Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, декретів, 

постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень Конотопської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ  

2.1.Відділ реалізує державну та регіональну політику у сфері управління 

майном, що перебуває у власності територіальної громади міста Конотоп. 

2.2.Основними завданнями Відділу є: 

- здійснення повноважень власника комунального майна; 

- здійснення повноважень орендодавця комунального майна; 

- організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у 

комунальній власності;   

- продаж об’єктів приватизації; 

- здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизується 

відповідно до прийнятих ним рішень; 

- продаж часток квартир та часток житлових будинків, що були передані 

рішенням суду до комунальної власності та які не можуть бути розподілені по 

черзі громадянам, що потребують поліпшення житлових умов згідно чинного 

законодавства;  
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- приватизація житлового фонду, в тому числі кімнат, жилих блоків, 

секцій у гуртожитках, що є об’єктами права комунальної власності; 

- продаж нерухомого майна визнаного спадщиною відумерлою або 

безгосподарним майном; 

- придбання у власність територіальної громади міста Конотоп в особі 

Конотопської міської ради за рішеннями міської ради житлової та нежитлової 

нерухомості. 

          2.3.Відділ відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх 

повноважень: 

 - здійснює облік майна, що перебуває у власності територіальної громади 

міста Конотоп;  

         - розробляє пропозиції щодо приватизації комунального майна,  

подає їх на розгляд міської ради для формування місцевої  

програми приватизації, забезпечує виконання прийнятої програми; 

         - формує та подає на затвердження міської ради перелік  

об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності і 

підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом чи шляхом  

викупу; 

         - приймає рішення про проведення оцінки будівель, споруд та інших 

приміщень, що належать до комунальної власності; 

         - здійснює роботу щодо підготовки об’єктів до продажу та веде 

приватизаційну процедуру; 

- здійснює продаж об’єктів приватизації; 

         - розглядає заяви про приватизацію комунального майна і приймає 

відповідні рішення; 

         - готує рішення про приватизацію об’єктів незавершеного  

будівництва; 

         - забезпечує надходження коштів до міського бюджету, одержаних від 

приватизації та оренди комунального майна; 

- укладає угоди на проведення аукціонів, конкурсів з продажу об’єктів 

нерухомості, що перебувають у власності територіальної громади м.Конотоп з 

суб’єктами господарювання, що мають відповідні документи згідно вимог 

чинного законодавства; 

- виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів  

підприємств, установ, організацій, закладів, їх структурних підрозділів, що 

перебувають у комунальній власності, нерухомого майна (будівель, споруд, 

приміщень) підприємств установ, організацій, закладів комунальної власності, 

організовує проведення конкурсів (аукціонів) на право оренди нерухомого 

майна; 

         - готує проекти рішень міської ради та згідно рішень ради укладає 

договори з суб`єктами господарювання щодо надання нерухомого майна в 

позичку (безоплатне користування); 
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 - готує матеріали до суду, органів прокуратури з метою вжиття заходів 

представницького характеру в суді щодо стягнення заборгованості з орендної 

плати та (або) виселення з нерухомого комунального майна орендарів, які 

порушують договірні зобов`язання, з інших питань оренди комунального 

майна, приймає участь у судових засіданнях; 

- здійснює контроль за виконанням зобов’язань, передбачених у 

договорах купівлі-продажу об’єктів приватизації, додержанням умов  

договорів оренди; 

          - здійснює підготовку контрактів з керівниками комунальних 

підприємств, установ, організацій, закладів; 

          - здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням  

майна комунальної власності територіальної громади; 

          - вносить пропозиції власникам майна щодо відчуження у  

власність територіальної громади міста належного їм майна, оформлює  

акти прийому - передачі майна; 

          - здійснює приватизацію житлового фонду, що знаходиться  

у комунальній власності територіальної громади; 

- здійснює приватизацію жилих приміщень (кімнат, жилих блоків, секцій) 

у гуртожитках, що є об’єктами права комунальної власності відповідно до 

Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»; 

 - веде роботу по передачі об`єктів права комунальної власності та 

прийняття майна до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп, 

готує відповідні розпорядчі документи, рішення міської ради; 

- готує проекти рішень виконкому з питань списання та передачі 

основних засобів комунальних підприємств, установ, організацій, закладів; 

- одержує від підприємств, установ, організацій, закладів, що 

перебувають у комунальній власності інформаційні, довідкові матеріали, 

необхідні для здійснення повноважень по управлінню та розпорядженню 

майном; 

          - видає в межах своєї компетенції документи, накази, обов’язкові для 

виконання підприємствами, установами, організаціями, закладами, що належать 

до комунальної власності міста; 

          - забезпечує підготовку бухгалтерської, фінансової, податкової та  

статистичної звітності за напрямками роботи відділу комунального майна; 

 - здійснює продаж квартир та часток житлових будинків, що були 

передані рішенням суду до комунальної власності та які не можуть бути 

розподілені по черзі громадян, що потребують поліпшення житлових умов 

згідно чинного законодавства; 

- здійснює продаж нерухомого майна, що визнано спадщиною відумерло 

чи безгосподарним майном; 

- за рішеннями міської ради купує у власність територіальної громади 

міста Конотоп нежитлову нерухомість; 

- за рішеннями міської ради купує у власність територіальної громади 

міста Конотоп житлову нерухомість; 
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- здійснює видачу дублікатів свідоцтв про право власності на житло, яке 

приватизоване в порядку, визначеному Законом України «Про приватизацію 

державного житлового фонду»; 

- видає довідки про приватизацію житла та використання громадянами 

житлових чеків. 

 

3. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО: 

          3.1.Одержувати у відповідних державних органах, підприємствах, 

установах і організаціях усіх форм власності, а також від посадових осіб 

необхідні для роботи документи та матеріали, пов’язані з виконанням 

покладених на нього функцій; 

          3.2.Залучати в установленому порядку для здійснення контролю за 

виконанням зобов’язань, передбачених у договорах купівлі - продажу об’єктів 

приватизації, додержанням умов договорів оренди експертів і представників 

місцевих органів виконавчої влади; 

          3.3.Брати участь у засіданнях міської ради та виконкому, роботі семінарів,   

нарад  з питань, що входять до його компетенції.  

 

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ  

          4.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади міським головою. 

 4.2.На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має вищу 

освіту, досвід роботи в органах місцевого самоврядування. 

          4.3.Працівники Відділу приймаються на посади і звільняються міським 

головою згідно чинного законодавства. 

 4.4.Працівники Відділу несуть персональну відповідальність за виконан-

ня своїх посадових інструкцій, чинного законодавства України про працю, про 

службу в органах місцевого самоврядування, про боротьбу з корупцією. 

 4.5.Розподіл обов’язків між працівниками Відділу погоджується із 

заступником міського голови, який за розподілом обов’язків курує діяльність 

Відділу. 

 4.6.Відділ звітує про свою роботу перед міським головою, заступником 

міського голови, який за розподілом обов’язків курує його діяльність. 

 4.7.У разі відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує 

завідувач сектору приватизації комунального майна та житлового фонду 

Відділу згідно розпорядження міського голови.  

 

5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 

 5.1.Начальник Відділу несе персональну відповідальність за виконанням 

покладених на Відділ завдань. 

 5.2.Начальник Відділу: 

-  здійснює безпосереднє керівництво відділом; 

-  розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює та контролює 

їх роботу; 
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- подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву щодо 

призначення на  посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, 

своєчасне заміщення вакансій; 

  - організовує підготовку проектів розпоряджень, рішень, проведення 

перевірок виконання актів законодавства, розпоряджень міського голови, 

рішень міської ради та виконавчого комітету в межах компетенції Відділу; 

- організовує роботу з документами у відповідності з чинним 

законодавством; 

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання;   

-  розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на 

утримання відділу;  

- укладає договори від імені Конотопської міської ради, в межах 

повноважень наданих цим Положенням; 

- діє без довіреності в межах повноважень, наданих цим Положенням, 

представляє Відділ в усіх установах, організаціях, підприємствах; 

- розробляє штатний розпис Відділу в межах граничної чисельності та 

фонду оплати праці працівників і асигнувань на утримання Відділу, 

затверджених сесією міської ради, подає його на затвердження міському голові; 

- погоджує функціональні обов’язки працівників Відділу та подає їх на 

затвердження міському голові. 

 

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДІЛУ  

 6.1 Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична 

чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Відділу 

затверджуються рішеннями міської ради.  

 6.2.Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

казначействі та установах банків, має право утворювати спеціальні фонди 

відповідно до покладених на нього завдань, має печатку із зображенням 

Державного Герба України і своїм найменуванням.         

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ  

 Відділ ліквідується або реорганізується за рішенням Конотопської міської 

ради. 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                                   Т. СИЗОН 


