
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ комунальної власності виконавчого комітету                       

Бердичівської міської ради 

           1. Відділ комунальної власності виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради (далі за текстом - Відділ) є органом уповноваженим управляти майном та 

органом приватизації Бердичівської міської ради.  

1.1.Відділ є правонаступником усіх прав та обов'язків, коштів і майна управління 

комунальним майном, відділу управління комунальним майном, відділу комунальної 

власності, управління економіки та комунальної власності - в частині управління 

майном комунальної власності територіальної громади міста, відділу комунальної 

власності та земельних відносин – в частині управління майном комунальної 

власності територіальної громади міста. 

1.2. Безпосередньо спрямовує і координує діяльність Відділу  заступник міського 

голови відповідно до розподілу обов'язків. 

2. Ведення бухгалтерського обліку та звітності здійснюється відділом.  

  3. Відділ у своїй діяльності керується  Конституцією і Законами України, 

Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, нормативно-методичними рекомендаціями Фонду державного 

майна України з питань оренди та приватизації, рішеннями міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, актами органів державної 

влади в межах їх повноважень, а також цим Положенням. 

4. Основними завданнями Відділу є здійснення діяльності, спрямованої на 

управління в межах, визначених законодавством України та Бердичівською міською 

радою і її виконавчим комітетом, у сфері управління майном, що є комунальною 

власністю територіальної громади міста. 

5. З метою реалізації поставлених завдань Відділ: 

5.1. Здійснює бухгалтерський облік майна комунальної власності та пов’язані ним 

господарські операції. 

5.2. Здійснює облік орендованого майна (іншого окремого індивідуально визначеного, 

нерухомого – будівель, приміщень, споруд, єдиних майнових комплексів нежитлового 

фонду), що відноситься до комунальної власності територіальної громади міста. 

5.3. Здійснює, в межах визначених законодавством, повноваження з управління 

майном, що перебуває на балансі Відділу та інших підприємств, установ, організацій 

комунальної форми власності, зокрема: 

5.3.1. Здійснює контроль за ефективністю використання і збереження комунального 

майна, закріпленого за підприємствами, установами, організаціями. 

5.3.2. Готує пропозиції міській раді з питань придбання у власність міста майна інших 

форм власності з врахуванням соціальних потреб міста. 

5.3.3. Формує перелік об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній 

власності міста Бердичева, визначає спосіб їх приватизації та подає на затвердження 

міській раді. 

5.3.4 Організовує приватизацію комунального майна територіальної громади               

м. Бердичева відповідно до діючого законодавства України. 

5.3.5. Координує питання передачі в оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Бердичева юридичним та фізичним особам відповідно до 

діючого законодавства України.   

5.3.6. Укладає договори оренди та готує документи для укладення договорів купівлі-

продажу комунального майна відповідно до діючого законодавства України. 



5.3.7. Здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди, купівлі-продажу 

комунального майна, зокрема, за надходженням коштів з оренди та приватизації 

комунального майна.  

5.3.8. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, що відносяться до 

компетенції Відділу, готує на них відповіді, а при необхідності - проекти рішень 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови. 

5.3.9. Організовує проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

визначення вартості продажу, оренди комунального майна та в інших випадках 

передбачених законодавством України. 

5.3.10. Проводить консультаційну роботу з питань управління комунальним майном 

міста. 

5.3.11. Проводить претензійно-позовну роботу з питань оренди та приватизації 

комунального майна. 

5.3.12. Здійснює інші повноваження, пов’язані з управлінням та приватизацією 

об’єктів комунальної власності міста.   

6. Відділ має право: 

6.1. Взаємодіяти з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм 

власності, а також об'єднаннями громадян, структурними підрозділами, службами 

міської ради та її виконавчого комітету і одержувати від них необхідну для 

забезпечення реалізації покладених на Відділ повноважень інформацію.  

6.2. Готувати до укладання у встановленому порядку договори, набувати майнових і 

немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді з питань, що належить до 

його компетенції 

6.3. Утворювати комісії та робочі групи для розробки пропозицій, що входять в 

компетенцію Відділу. 

6.4. Залучати, в установленому законодавством України порядку, експертів, покупців, 

орендарів, а також працівників управлінь, служб та інших Відділів міської ради та її 

виконавчого комітету до здійснення контролю за виконанням цивільно - правових 

угод, зокрема, договорів купівлі - продажу, оренди та виконання інших завдань 

поставлених перед Відділом. 

7.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 

посади розпорядженням міського голови, в порядку визначеному законодавством. 

8. Права, посадові обов’язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність 

працівників визначаються посадовими інструкціями, які затверджує заступник 

міського голови. 

9. Начальник відділу: 

9.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу. 

9.2. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань. 

 9.3. Діє без доручення, представляє інтереси Відділу в підприємствах, установах, 

організаціях незалежно від їх форм власності, а також об'єднаннях громадян, на 

офіційних зібраннях, в суді, господарському суді з питань, пов’язаних з діяльністю 

Відділу. 

9.4. Видає накази по Відділу, як розпорядчий документ. 

9.5. Несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань. 

 10.  Відділ знаходиться на загальному утриманні міського бюджету. 

 11. Структура, штатний розпис Відділу затверджується міською радою. 

 12. Кошторис на утримання Відділу затверджується міською радою. 



 13. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та 

інші рахунки в установах банків, круглу печатку та штампи встановленого зразка, 

інші реквізити юридичної особи. 

 14. Реорганізація, ліквідація Відділу проводиться   за рішенням міської 

ради, в порядку визначеному чинним законодавством України. 
 

 

 

 

 

    Міський голова                                      В.К.Мазур 


