
С В Я Т О Ш И Н С Ь К А  Р А Й О Н Н А  В М ІС Т І КИ Є В І 
Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  ,

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження Положення 
про відділ з питань майна комунальної 
власності Святош инської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
постанови Кабінету М іністрів України від 26 вересня 2012 року №  887 «Про 
затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої 
державної адміністрації» (зі змінами):

1. Затвердити Положення про відділ з питань майна комунальної 
власності Святош инської районної в місті Києві державної адміністрації, що 
додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації:

від 28.04.2011 №  326 «Про затвердження Положення про відділ з 
питань майна комунальної власності Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації»;

від 16.02.2012 № 110 «Про внесення змін до Положення про відділ з 
питань майна комунальної власності Святош инської районної в місті Києві 
державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації.
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Положення
про відділ з питань майна комунальної власності 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань майна комунальної власності Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації (далі -  відділ) є структурним 
підрозділом Святош инської районної в місті Києві державної адміністрації, 
який створюється з метою реалізації державної політики у сфері управління 
майном комунальної власності територіальної громади м. Києва, що передане 
до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

1.2. Відділ підпорядковується першому заступнику голови 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Кабінету М іністрів України, 
рішеннями Київської м іської ради, розпорядженнями Київського міського 
голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської м іської державної адміністрації) та Святош инської районної в 
місті Києві державної адміністрації, цим Положенням та іншими 
нормативними актами.

2. Основні завдання

2.1. Здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо управління 
майном, що належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Києва та передано до сфери управління Святош инської районної в місті 
Києві державної адміністрації (далі -  державна адміністрація).

3. Ф ункції відділу

3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради,
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розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), державної адміністрації та здійснює контроль за їх 
реалізацією.

3.2. Розробляє проекти розпоряджень голови державної адміністрації.

3.3. Здійснює облік майна комунальної власності територіальної 
громади м. Києва, що передане до сфери управління державної адміністрації 
(далі -  комунального майна).

3.4. Готує пропозиції щодо закріплення комунального майна на праві 
господарського відання (оперативного управління) за підприємствами, 
установами, організаціями.

3.5. Забезпечує проведення інвентаризації комунального майна 
комунальних підприємств, установ, організацій, в установленому порядку.

3.6. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням 
закріпленого за підприємствами комунального майна.

3.7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо створення, реорганізації, 
припинення діяльності підприємств, організацій та установ, майно яких 
передано до сфери управління державної адміністрації.

3.8. Готує пропозиції щодо приватизації нерухомого майна, 
переданого до сфери управління державної адміністрації.

3.9. Готує пропозиції щодо надання в оренду нерухомого майна, 
індивідуально визначеного майна.

3.10. Готує пропозиції щодо продовження договорів оренди 
нежитлових приміщ ень на наступний термін суб’єктам підприємницької 
діяльності та пропозиції з внесення змін у діючі договори оренди.

3.11. Бере участь у роботі з контролю за виконанням умов договорів 
оренди, забезпечує ефективне використання орендованого майна.

3.12. Надає методичну допомогу з питань оформлення орендних 
відносин.

3.13. Організовує та здійснює заходи щодо надання в оренду об’єктів 
комунальної власності міста Києва, що передані до сфери управління 
державної адміністрації.
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3.14. Реєструє договори оренди нежитлових приміщень, у яких 
орендодавцем виступає державна адміністрація.

3.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії 
корупції.

3.16. За дорученням керівництва розглядає звернення громадян, 
підприємств, установ, організацій, запити та звернення народних депутатів 
України, депутатів Київської міської ради, запити на публічну інформацію та 
готує відповіді на них.

3.17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої
він є.

3.18. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної 
політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.19. Забезпечує захист персональних даних.

3.20. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

4. Права

Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 
структурних підрозділів 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 нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 
питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів державної 
адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 
керівниками), представників громадських об ’єднань (за згодою).

4.3. Уносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 
роботи державної адміністрації у відповідній сфері.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами 
органів виконавчої влади, системами зв ’язку, комунікацій та іншими 
технічними засобами.
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4.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать 
до його компетенції.

4.6. Здійснювати іншу діяльність, що випливає з покладених на нього 
завдань.

5. Керівник відділу

5.1. Відділ очолює начальник.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має 
відповідати вимогам, встановленим Закону України «Про державну службу».

5.3. Начальник відділу:

5.3.1. Здійсню є керівництво діяльністю відділу, несе персональну 
відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє 
створенню належних умов праці в підрозділі.

5.3.2. Подає на затвердження голові державної адміністрації положення 
про структурний підрозділ, посадові інструкції.

5.3.3. Планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо 
формування планів роботи державної адміністрації.

5.3.4. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими 
структурними підрозділами державної адміністрації, інтереси державної 
адміністрації з центральними органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями- за 
дорученням керівництва державної адміністрації.

5.3.5. Забезпечує дотримання працівниками відділу внутрішнього 
службового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.6. Розподіляє функціональні обов'язки між працівниками відділу.

5.3.7. Здійсню є інші повноваження, визначені законом.

В. о. керівника апарату М. Пашинський


