
       Проєкт 

    

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

__________ сесія ________ скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від __________                                м.Кам’янське                             № __________                          
 

 

Про затвердження Програми 

по проведенню технічної  

інвентаризації об’єктів  

комунальної власності 

Кам’янської міської  

територіальної громади 

З метою ефективного управління майном комунальної власності 

Кам’янської міської територіальної громади, проведення технічної 

інвентаризації та оформлення державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, керуючись п.22 ч.1 ст.26, п.1) ч.а) ст.27, ч.1 ст.59, ст.60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму по проведенню технічної інвентаризації об’єктів 

комунальної власності Кам’янської міської територіальної громади                        

(далі – Програма), що додається. 

2. Департаменту фінансів Кам’янської міської ради забезпечити 

фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах коштів, затверджених 

рішенням про бюджет Кам’янської міської територіальної громади                      

на відповідний рік. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради                         

від 29.07.2016 №258-09/VII «Про затвердження Програми по проведенню 

технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади 

м.Кам’янського» (зі змінами).  

4. Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації 

речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради надавати міській 

раді звіт про хід і результати виконання Програми за підсумками до 20 січня 

щороку.  

5. Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року. 

6. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав                    

на нерухоме майно Кам’янської міської ради, координацію – на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 



Щербатова Д.О., контроль – на постійні комісії міської ради з питань 

містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної 

власності та з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, 

фінансів та інвестицій. 

 

 

Міський голова                  Андрій БІЛОУСОВ
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ПРОГРАМА 

по проведенню технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності 

Кам’янської міської територіальної громади 
 

1. Паспорт 
 

1.  Розробник Програми Департамент комунальної власності, 

земельних відносин та реєстрації речових 

прав на нерухоме майно Кам’янської          

міської ради 

2.  Мета Програми  Ефективне управління майном                

комунальної власності Кам’янської міської 

територіальної громади 

3.  Термін реалізації 

Програми 
2022–2025 роки  

4.  Виконавці  Департамент комунальної власності, 

земельних відносин та реєстрації речових 

прав на нерухоме майно Кам’янської міської 

ради  

5.  Фінансування Програми  Кошти бюджету Кам’янської міської 

територіальної громади на відповідний рік 

6.  Загальний обсяг 

фінансування Програми 

4 700,0 тис.грн, з них: 

2022 рік – 2 700,0 тис.грн 

2023 рік – 1 600,0 тис.грн 

2024 рік – 200,0 тис.грн 

2025 рік – 200,0 тис.грн 

2. Обґрунтування необхідності Програми  

Програма розроблена з метою створення сприятливих умов                                       

для ефективного управління та розпорядження комунальним майном, його 

збереженням, чіткого визначення об’єктів, які належать до комунальної власності 

Кам’янської міської територіальної громади, проведення комплексу 

організаційних заходів, спрямованих на здійснення реєстрації прав власності                   

на нерухоме майно. 

3. Фінансове забезпечення Програми 

Основними завданнями цієї програми є: 

- виконання комплексу робіт з технічної інвентаризації об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності Кам’янської міської територіальної 

громади; 

- організація проведення незалежної оцінки;  

- проведення заходів з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно. 

Додаток  

до рішення міської ради                    

від __________ № _________ 



Для виконання вказаних завдань необхідно фінансове забезпечення,                

яке буде проводиться в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет 

Кам’янської міської територіальної громади на відповідний рік. 

 
№ 

п/п 

 

Найменування заходів 

Терміни виконання та орієнтовні обсяги 

фінансування Програми, тис.грн 

Загальний 

обсяг 

фінан-

сування 

Програми 

тис.грн 

 

2022 рік 

 

2023 рік 

 

2024 рік 

 

2025 рік 

1. Фінансування 

проведення технічної 

інвентаризації                       

та виготовлення 

технічних паспортів   

на об’єкти 

нерухомого майна 

комунальної 

власності  

1 700,0 800,0 100,0 100,0 2 700,0 

2. Фінансування  

проведення 

незалежних оцінок 

комунального майна  

1 000,0 800,0 100,0 100,0 2 000,0 

 РАЗОМ 2 700,0 1 600,0 200,0 200,0 4 700,0 
 

4. Очікувані результати виконання Програми. 

Виконання заходів Програми дозволить оформити права власності                   

на об'єкти нерухомого майна, що забезпечить захист майнових прав і в свою 

чергу призведе до ефективнішого управління комунальним майном Кам’янської 

міської територіальної громади. 

 

 
Секретар міської ради         Наталія КТІТАРОВА 
 

2   Продовження додатка 



 


