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ІЯДЖЄННЯ

ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ з питань майна комунальної власності 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Відділ з питань майна комунальної власності Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації (далі - Відділ) є структурним підрозділом 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Відділ утворюється головою Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, є підзвітним йому та підконтрольним. Відділ має 
круглу печатку, штампи та бланки.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Київської 
міської державної адміністрації, рішеннями Київської міської ради, а також цим 
Положенням.

4. Відділ з питань майна комунальної власності відповідно до повноважень 
щодо управління комунальним майном територіальної громади міста Києва у 
Подільському районі виконує такі завдання:

1) забезпечує реалізацію державної і регіональної політики у сфері 
управління комунальним майном територіальної громади міста Києва у 
Подільському районі;

2) здійснює у межах своїх повноважень функції щодо управління майном;
3) здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням 

закріпленого за комунальними підприємствами майна;
4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- 

економічного розвитку у Подільському районі;
5) виявляє комунальне майно, яке тимчасово не використовується, та 

вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;
6) готує пропозиції щодо створення комунальних підприємств на базі 

майна, переданого до сфери їх управління (далі - підприємства), та їх 
припинення, розробляє проекти їх статутів;



7) готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до статутів 
підприємств, контролює їх дотримання та вживає заходи, пов’язані з 
попередженням порушень норм статутів;

8) здійснює облік та закріплення майна на праві господарського відання 
(оперативного управління) за підприємствами, забезпечує проведення в 
установленому порядку інвентаризації, закріпленого за ними майна;

9) надає пропозиції щодо списання майна, закріпленого за підприємствами 
згідно з Порядком списання основних засобів з балансів підприємств, установ 
та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
затвердженим рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 816/339;

10) проводить моніторинг фінансової діяльності підприємств, для чого:

- веде збір бухгалтерської та статистичної звітності підприємств;
- проводить зведений аналіз фінансово-господарської діяльності 

підприємств;
- забезпечує організацію та проведення засідань балансових комісій за 

результатами діяльності підприємств.

11) надає адміністративні послуги:

- готує свідоцтва про право власності на житло та дублікати свідоцтв про 
право власності на житло;

- вносить необхідні зміни до свідоцтв про право власності на житло у разі 
виявлення в них орфографічних невідповідностей (помилки, описки) та 
стосовно внесення доповнень до свідоцтв про право власності на житло щодо 
визначення часток між співвласниками;

- готує довідки про участь у приватизації житла державного житлового 
фонду;

12) здійснює приватизацію квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках відповідно до Закону України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та Закону України «Про реалізацію житлових прав 
мешканців гуртожитків»;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення 
громадян, організацій, установ, правоохоронних органів; опрацьовує запити і 
звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;



14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

16) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики 
стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

17) забезпечує захист персональних даних;

18) бере участь у розробці пропозицій, комплексів заходів, які стосуються 
управління комунальним майном територіальної громади міста Києва, яке 
передане до сфери управління Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, контролює організацію їх виконання;

19) бере участь в організації та проведенні нарад з питань, що стосуються 
управління комунальним майном територіальної громади міста Києва;

20) забезпечує у межах повноважень підготовку проектів рішень та 
пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади 
вищого рівня;

21) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, 
має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших 
структурних підрозділів Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, 
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань 
спеціалістів інших структурних підрозділів Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з 
їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 
роботи Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у сфері 
управління майном комунальної власності територіальної громади міста Києва 
у Подільському районі;



4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами 
органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами 
спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 
компетенції Відділу.

6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 
повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації, органами місцевого 
самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та 
організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та 
узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі 
інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань 
та здійснення запланованих заходів.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 
посади головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за 
погодженням з профільним заступником Київської міської державної 
адміністрації.

8. Начальник Відділу:

1) здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за 
організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов 
праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації положення про Відділ;

3) погоджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє 
обов’язки між ними;

4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 
роботи Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення 
ефективності роботи Відділу;

6) звітує перед головою Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених 
планів роботи;

7) представляє інтереси Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації у взаємовідносинах з центральними органами виконавчої влади,
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іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями -  за дорученням керівництва Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації;

8) забезпечує систематичне підвищення рівня професійної компетенції 
державних службовців Відділу;

9) подає голові Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, 
передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців 
Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та 
притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 
повноважень Відділу;

11) контролює роботу з розгляду працівниками Відділу звернень громадян, 
підприємств, установ і організацій та приймає відповідні рішення згідно з 
чинним законодавством;

12) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) забезпечує роботу з ведення діловодства у Відділі;

14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає 
голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у межах 
відповідних бюджетних призначень.

В. о. керівника апарату М. Дубовик


