
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про створення Управління з питань комунального майна  
Києво-Святошинського району Київської області 

 
Відповідно  до  статей 142, 143  Конституції України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного майна», «Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», з метою 
встановлення правового та організаційного механізму регулювання питань 
приватизації та продажу комунального майна Києво-Святошинського району 
Київської області, районна рада  

 
               в и р і ш и л а: 
 

1. Створити Управління з питань комунального майна Києво-Святошинського 
району Київської області. 

2. Затвердити Положення про Управління з питань комунального майна Києво-
Святошинського району Київської області, що додається.  

3. Надати Управлінню з питань комунального майна Києво-Святошинського 
району повноваження щодо приватизації та продажу об’єктів комунальної власності 
Києво-Святошинського району згідно чинного законодавства. 

4. Затвердити структуру та штатний розклад Управління. 
5. Доручити голові Управління розробити Програму приватизації комунального 

майна та винести її на розгляд наступної сесії. 
6. Витрати на утримання Управління з питань комунального майна передбачити в 

районному бюджеті. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

районної ради з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних 
підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу 
та енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М) та постійну комісію з 
питань планування, бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-
економічного розвитку (голова комісії – Починков Д.О.).   
 
 
                              Голова ради                             В.В. Луцюк 
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1.Загальні положення 
 

1.1.Управління з питань комунального майна Києво-Святошинського району 
(надалі – Управління) є органом приватизації, створеним Києво-Святошинською 
районною Радою (надалі-Рада), як органом уповноваженим на проведення 
приватизації та продажу комунального майна Києво-Святошинського району. 



 
 

 

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями 
Київської обласної і Києво-Святошинської районної Рад, нормативними 
документами Фонду державного майна України, прийнятими у межах їх 
компетенції та цим Положенням, виходячи з принципів самоврядування території. 

1.3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, приватизаційні 
та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням державного герба 
України та своїм найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити.  

1.4. Управління має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та 
особистих немайнових прав, вступати в зобов’язання, виступати в суді, 
господарському суді, апеляційному та касаційному судах, виступати позивачем, 
відповідачем, третьою стороною. 

1.5. Управління є уповноваженим органом, якому Радою делеговано функції та 
повноваження щодо приватизації та продажу комунального майна Києво-
Святошинського району. 

1.6. У своїй діяльності Управління безпосередньо підконтрольний та підзвітний 
Києво-Святошинської районної Ради з усіх питань, які визначені цим Положенням. 

1.7. Фінансування витрат на утримання працівників Управління та витрат, 
пов’язаних з приватизацією (продажем) комунального майна здійснюється за 
рахунок районного бюджету.  

1.8. Кошторис витрат на утримання апарату та діяльність Управління, а також 
штатний розклад Управління затверджується Головою Києво-Святошинської 
районної Ради. 

1.9. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування , а 

також з підприємствами, установами, організаціями. 

1.10. Перевірки діяльності Управління здійснюються державними органами 
України в межах їх компетенції.  

1.11. Повна назва Управління на українській мові: Управління з питань 
комунального майна Києво-Святошинського району. 

1.12.Юридична адреса: ________________________________________ 
 
 

2.Мета та функції Управління. 
2.1. Основною метою створення Управління є забезпечення приватизаційних 

процесів щодо об’єктів комунальної власності району, а саме: 

 організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у комунальній 
власності району; 
 продаж об’єктів комунальної власності району; 
 здійснення повноважень власника щодо майна, яке підлягає приватизації та 
продажу, відповідно до прийнятих власником рішень; 
 забезпечення роботи єдиної комп’ютерної мережі органів приватизації. 
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень: 



 
 

 

 розробляє та виносить на затвердження районною радою проект Програми 
приватизації та продажу об’єктів комунальної власності району за поданням 
постійних комісій або виконавчого органу ради; 
 подає на затвердження районній раді перелік об’єктів комунальної власності, 
що підлягають: продажу на аукціоні, за конкурсом, викупу; 
 реалізує затверджені Радою програми приватизації та продажу об’єктів комунальної 
власності району, а також вносить до Ради пропозиції про внесення в них змін та доповнень; 
 здійснює функції з управління та розпорядження майном у процесі 
приватизації; 
 публікує в місцевій пресі переліки об’єктів, що підлягають приватизації та 
продажу шляхом викупу, а також умови приватизації на аукціоні, за конкурсом; 
 здійснює продаж об’єктів комунальної власності району; 
 утворює та координує діяльність конкурсних комісій з продажу 
комунального майна, затверджує акти оцінки майна; 
 розглядає заяви про приватизацію майна і приймає по них відповідні 
рішення; 
 утворює конкурсні комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності, яким 
доручається у випадках, передбачених чинним законодавством України, 
проведення експертної оцінки  комунального майна під час приватизації або 
продажу, в інших випадках, пов’язаних з продажем та розпорядженням  
комунальним майном; 
 забезпечує збір та акумуляцію ресурсів у грошовій та інших формах та 
здійснює контроль за своєчасним та повним надходженням зазначених ресурсів 
на рахунки Фонду в установах банку; 

 забезпечує перерахування до районного  бюджету коштів, одержаних від 
приватизації та продажу об’єктів комунальної власності, згідно відповідного 
Порядку; 

 веде бухгалтерський облік виконання кошторису видатків по бюджету на 
утримання Управління та надає звітність за встановленою формою та у 
визначені терміни; 

 проводить консультаційну роботу з питань приватизації; 
 забезпечує систематичне інформування населення, органи державної виконавчої 

влади, місцевого і регіонального самоврядування та органи приватизації про хід 
приватизації та продажу комунального майна; 

 готує справи з питань приватизації та продажу до Господарського суду 
Київської області; 

 готує та надає документи для оформлення свідоцтв про право власності; 
 систематизує дані про приватизацію та продаж об’єктів комунальної власності 

району на ПЕОМ; 
 готує базові дані для функціонування єдиної комп’ютерної мережі органів 

приватизації; 
 розглядає заяви, пропозиції і скарги громадян та готує по них відповідні 

рішення; 
 складає звіти про хід приватизації та продажу комунального майна і подає їх 

органам виконавчої влади та Раді у визначені терміни за встановленою формою; 
 звітує перед Радою про хід виконання програми приватизації та продажу 

комунального майна району, надходження грошових коштів і їх використання; 



 
 

 

 здійснює контроль за виконанням зобов’язань, передбачених у договорах 
купівлі-продажу об’єктів приватизації та продажу; 

 здійснює інші функції згідно з чинним законодавством. 
 

Права Управління. 
 

Управління має право: 

 одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів 
місцевого і регіонального самоврядування, органів державної статики, 
підприємств, установ і організацій звітні дані та інформаційні матеріали, 
необхідні для виконання покладених на Управління завдань; 

 залучати в установленому порядку для здійснення контролю за виконанням 
зобов’язань, передбачених в договорах купівлі-продажу , експертів і 
представників державної виконавчої влади України; 

 визначати на конкурсній основі посередницькі організації, які на підставі 
ліцензій обслуговують процес приватизації та надають послуги громадянам з 
питань приватизації; 

 організовувати проведення інвентаризації комунального майна, що підлягає 
приватизації, продажу; 

 організовувати проведення експертних оцінок об’єктів комунального майна, які 
затверджені до приватизації, продажу; 

 гарантувати соціальні та трудові права працівників Управління відповідно до 
чинного законодавства; 

 приймати участь у нарадах, семінарах і конференціях з питань приватизації; 
 перевіряти достовірність звітів, інформації, що надійшла стосовно об’єктів 

приватизації, продажу. 
 
 

4.Керівництво Управління. 
 

4.1. Управління очолює голова, який призначається на посаду Головою 

Києво-Святошинської районної ради за погодженням голови Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації.   

4.2.Голова Управління несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій. 

4.3.Голова Управління: 
 здійснює загальне керівництво діяльністю Управління; 
 розробляє структуру, штатний розклад Управління і кошторис витрат на 

його утримання у межах граничної чисельності та фонду оплати праці 
працівників і асигнувань на утримання Управління;  

 призначає на посади та звільняє з посад працівників Управління; 
 розподіляє обов’язки між працівниками Управління; 
 затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції 

працівників Управління; 



 
 

 

 представляє Управління в органах державної виконавчої влади України, 
органах судової влади України, органах місцевого та регіонального 
самоврядування України, підприємствах, установах та організаціях; 

 забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників Управління;  
 забезпечує виконання працівниками Управління вимог Законів України, 

Указів Президента України, постанов Верховної Ради, Декретів Кабінету 
Міністрів України та наказів Фонду державного майна України, інших 
розпорядчих документів з питань приватизації та продажу, рішень Київської, 
Києво-Святошинської обласної та  Києво-Святошинської районної Рад; 

 видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 
виконання, заключає договори; 

 розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат; 
 вживає заходи дисциплінарного та матеріального впливу на працівників 

Управління за неналежне виконання ними своїх обов’язків та заохочення за 
сумлінну працю. 

 
5.Контроль за діяльністю Управління.. 

Контроль за діяльністю Управління здійснює Києво-Святошинська районна 
рада. 

 
6.Ліквідація та реорганізація Управління. 

 
Управління ліквідується та реорганізується за відповідним рішенням сесії 

Києво-Святошинської ради та судовим рішенням у відповідності з чинним 

законодавством.. 
 
 
 
Заступник голови      Костина В.А. 

 
 


