
ПОЛОЖЕННЯ  

про відділ обліку та приватизації Управління комунального 

майна Департаменту комунальних ресурсів  Івано-

Франківської міської ради 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1 Відділ обліку та приватизації (далі – Відділ) є структурним підрозділом 

управління комунальних ресурсів Департаменту комунальних ресурсів Івано-

Франківської міської ради (надалі – Управління). 

1.2. Відділ є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим начальнику 

Управління.  

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

Положенням про Управління та цим Положенням, іншими нормами чинного 

законодавства України, що стосуються діяльності Відділу. 

1.4 Працівники Відділу є посадовими особами органів місцевого 

самоврядування та діють відповідно до посадових інструкцій. 

1.5 Відділ є відповідальним за виконання повноважень Управління, 

визначених цим Положенням.   
  

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 

2.1 Основним завданням Відділу є вирішення у межах своєї компетенції 

питань організаційно-технічного забезпечення реалізації прав територіальної 

громади, як власника комунального майна, в частині обліку та приватизації 

комунального майна (крім об’єктів житлового фонду та земельних ділянок); 

2.2 Відділ виконує такі функції: 

2.2.1 здійснює облік, організовує проведення інвентаризації комунального 

майна міста, формує та веде електронні бази даних об’єктів нерухомого майна, 

що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, та 

об’єктів, які відчужені (приватизовані) з комунальної власності територіальної 

громади міста; 

2.2.2 забезпечує проведення оцінки вартості комунального майна, яке 

підлягає приватизації чи передачі в користування; 

2.2.3 проводить консультаційну та роз’яснювальну роботу з питань 

приватизації комунального майна; 

2.2.4 розглядає заяви юридичних та фізичних осіб з питань обліку та 

приватизації комунального майна відповідно до чинного законодавства та у 

мажах своїх повноважень, готує відповідь по цих заявах; 

2.2.5 здійснює організаційно-технічний супровід при відчуженні 

комунального майна в процесі його приватизації; 

2.2.6 здійснює підготовку договорів купівлі-продажу та актів приймання-

передачі об’єктів комунальної власності в процесі їх приватизації, включаючи 



майно ліквідованих підприємств, об’єктів незавершеного будівництва, а також 

акції та частки, що належать територіальній громаді міста у майні 

господарських товариств; 

2.2.7 бере участь у підготовці та формуванні з подальшим поданням на 

затвердження: 

- переліків об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Івано-Франківська, що підлягають приватизації за визначеними у відповідності 

до чинного законодавства способами приватизації; 

- програми приватизації; 

- умов продажу об’єктів приватизації. 

2.2.8 здійснює організаційно-технічний супровід управління 

корпоративними правами територіальної громади міста Івано-Франківська у 

господарських товариствах в порядку, встановленому міською радою; 

2.2.9 здійснює інформаційно-документаційне забезпечення засідань комісії 

міськвиконкому з питань надання в оренду нежитлових приміщень та 

приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-

Франківська; 

2.2.10 бере участь в розробці проектів розпорядчих актів міської ради, її 

виконавчих органів і міського голови, у тому числі нормативного характеру, з 

питань, що відносяться до компетенції Відділу; 

2.2.11 здійснює підготовку пропозицій та проектів рішень виконавчого 

комітету та міської ради з питань обліку, приватизації та надання в 

користування об’єктів комунальної власності територіальної громади міста; 

2.2.12 здійснює роботу щодо реєстрації права власності територіальної 

громади міста на об’єкти нерухомого майна; 

2.2.13 виконує інші доручення міської ради, її виконавчого комітету, 

міського голови, директора Департаменту та начальника Управління з питань, 

що належать до компетенції Відділу. 

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ: 

3.1 Відділ має право: 

3.1.1 звертатись та отримувати у встановленому порядку від Керівництва та 

структурних підрозділів Департаменту інформацію, документи і матеріали, 

необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

3.1.2 подавати пропозиції та брати участь в прийнятті рішень щодо 

покращення діяльності Відділу;  

3.1.3 брати участь у нарадах Департаменту та Управління 

 

4. ОРГІНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

4.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється 

з посади розпорядженням міського голови за поданням начальника Управління 

та погодженням директора Департаменту у порядку, визначеному чинним 

законодавством. 



4.2 Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та 

підзвітний начальнику Управління. 

Начальник Відділу за посадою є заступником начальника Управління та 

виконує обов'язки начальника Управління у разі відсутності останнього. 

4.3 Начальник Відділу: 

- здійснює керівництво діяльністю Відділу і несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань; 

- планує роботу Відділу і забезпечує виконання планів роботи Відділу; 

- розробляє посадові інструкції працівників Відділу; 

- вносить на розгляд начальника Управління пропозиції щодо 

заохочення та накладення стягнень, розподілу функціональних  обов’язків між 

працівниками Відділу, аналізує результати їх роботи і вживає заходи щодо 

підвищення їх ділової кваліфікації, вносить пропозиції до положення про Відділ; 

- дає доручення працівникам Відділу щодо виконання ними відповідних 

завдань, покладених на Відділ; 

- контролює дотримання працівниками Відділу термінів виконання 

покладених на Відділ завдань; 

- забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього 

трудового розпорядку; 

- готує і погоджує накази по Департаменту, що стосуються діяльності 

Відділу, та контролює їх виконання; 

- звітує про роботу Відділу перед начальником Управління та 

директором Департаменту; 

- представляє Відділ на нарадах Департаменту та Управління; 

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим 

Положенням. 

4.4 на період відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує особа, 

визначена розпорядженням міського голови. 

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 Посадові особи Відділу несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи 

бездіяльністю посадових осіб Управління при здійсненні ними своїх 

повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку. 

5.2 Ліквідація та реорганізація Відділу проводиться міською радою у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

5.3 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 

встановленому для його прийняття. 
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