УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 23.05.2018 № 13-XLVI-7
м. Слов’янськ
Про
повноваження
по
управлінню
майном, яке відноситься до комунальної
власності територіальної громади міста
Слов’янська

З метою забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної
власності територіальної громади, враховуючи рішення виконкому Слов’янської
міської ради від 16.05.2018 № 331 «Про клопотання перед Слов’янською
міською радою», протокол засідання постійної комісії з питань комунальної
власності та міського господарства від 15.05.2018 №5, керуючись
Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, п.31 ст.26,
ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШУЄ:
1.

Передати повноваження виконавчому комітету міської ради по
управлінню майном комунальної власності територіальної громади
м. Слов’янська:
1.1.прийняття рішень про передачу майна з балансу на баланс
підприємствам, установам та організаціям, які відносяться до
комунальної власності територіальної громади;
1.2.затвердження
статутів
комунальних
підприємств,
установ,
організацій;
1.3.прийняття рішень про передачу майна комунальної власності в
тимчасове користування юридичним особам та про передачу майна в
оренду;
1.4.створення ліквідаційних комісій по ліквідації та реорганізації
комунальних підприємств, установ, організацій, затвердження
проміжних ліквідаційних балансів, затвердження передавальних актів
комунальних підприємств, установ, організацій, прийняття рішення
про подачу заяви до суду про порушення справи про банкрутство
комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо подальшого
використання майна, що залишилося після проведення ліквідаційних
заходів;
1.5.створення комісії з приймання-передачі об’єктів з державної до
комунальної власності, затвердження актів прийому-передачі;

2.

1.6.затвердження методики розрахунку та порядку використання плати за
оренду майна комунальної власності, орендних ставок за
використання нерухомого майна;
1.7.затвердження порядку надання дозволу Орендодавцям на передачу в
оренду об’єктів комунальної власності;
1.8.підготовка пропозицій про передачу або продаж (придбання) до
комунальної власності територіальної громади підприємств, установ і
організацій, та їх структурних підрозділів, і інших об’єктів, які
належать до державної та іншим формам власності;
1.9.підготовка пропозицій щодо відчуження (приватизації) майна
комунальної власності, про передачу об’єктів із комунальної до
державної власності;
1.10. підготовка пропозицій щодо створення, ліквідації, реорганізації та
перепрофілювання підприємств, установ і організацій комунальної
власності;
1.11. підготовка пропозицій про передачу в оренду або відчуження
цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх
структурних підрозділів, погодження умов договорів оренди цілісних
майнових комплексів;
1.12. заслуховування звітів керівників комунальних підприємств,
організацій, закладів, установ;
1.13. прийняття рішень про списання основних засобів, які знаходяться
на балансі комунальних підприємств, організацій, закладів, установ,
первісною вартістю до 25000 грн. за одиницю (комплект).
Рішення Слов’янської міської ради від 30.09.2004 № 25-XIX-24 «О
полномочиях по управлению имуществом относящимся к коммунальной
собственности территориальной громады г.Славянска» та від 29.03.2013
№37-XL-6 «О внесении изменений в решение Славянского городского
совета от 30.09.2004 № 25-XIX-24 «О полномочиях по управлению
имуществом
относящимся
к
коммунальной
собственности
территориальной громады г.Славянска» визнати такими, що втратили
чинність.

Міський голова

В.М. Лях

