
ЗВІТ 
роботи відділу комунальної власності 

Верхньодніпровської міської ради 
за І півріччя 2021 року

Метою діяльності відділу комунальної власності є збереження 
комунальної власності територіальної громади м. Верхньодніпровськ, 
створення умов для ефективного її використання, забезпечення дохідної 
частини бюджету міста шляхом надання комунального майна в оренду, 
приватизації (продажу).

Протягом 1 півріччя 2021 року відділ комунальної власності забезпечував 
підготовку проектів рішень відповідно до компетенції відділу на засідання 
Виконавчого комітету та сесії Верхньодніпровської міської ради.

З метою обстеження фактичного стану приміщень та їх придатності до 
передачі в оренду чи включення до приватизації, відділом здійснено 13 
виїзних обстежень об’єктів нерухомого майна комунальної власності з фото 
фіксацією та з подальшим формуванням презентаційного матеріалу на 
розгляд та аналіз житлово-комунальних комісій.

З метою упорядкування обліку майна громади відділом протягом 
1 півріччя 2021 року формувалася та постійно поновлювалася база даних 
об’єктів нерухомого майна комунальної власності.

Проведено роз’яснювальну роботу з потенційними орендарями та 
балансоутримувачами об’єктів комунальної власності, доведено вимоги 
чинного законодавства стосовно процедури оренди комунального майна.

Укладено договори про проведення електронних аукціонів з передачі 
майна в оренду, продажу об’єктів малої приватизації та проведено 
реєстрацію в електронній торговій системі (ETC) товарна біржа 
«Катеринославська» .

На звітну дату, відділом комунальної власності затверджено переліки 
об’єктів оренди Першого та Другого типу, погоджено переліки об’єктів 
малої приватизації.

Відділ веде активне опрацювання вхідних звернень від громадян, 
потенційних орендарів, комунальних підприємств, установ та організацій з 
питань віднесених до компетенції відділу. Всього зареєстровано 171 
звернення з яких потребували зворотної відповіді- 104.

Відділом укладено 35 договорів та 21 додаткова угода стосовно оренди 
комунального майна.

Розроблено та подано 35 розпоряджень, 38 актів приймання-передачі 
рухомого та нерухомого майна.

Прийнято 21 наказ для забезпечення роботи відділу.
З метою реалізації процедури оренди та приватизації об’єктів комунальної 

власності, відділом комунальної власності замовлено технічні паспорти на 8 
об’єктів нерухомого майна та направлено 13 запитів до Фонду державного 
майна України.



Проведено реєстрацію права власності на 3 об’єкти нерухомого майна за 
Верхньодніпровською міською радою та отримано Витяги з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно.

У відповідності з існуючими планами та термінами в обліково-фінансовій 
діяльності за І півріччя 2021 року відділом була проведена робота по 
підготовці, аналізу та опрацюванню первинних, розрахунково-касових, 
обліково-аналітичних, звітних та інших бухгалтерських документів, а саме:

- опрацьовані накладні, договори та терміни їх виконання, авансові 
звіти, акти виконаних робіт, банківські виписки та інші поточні первинні 
документи, операції з яких щомісячно відображається в меморіальних 
ордерах, з послідуючим веденням головної книги;

- підготовлені місячні та квартальні звіти до Управління державної 
казначейської служби України у Верхньодніпровському районі, Державної 
податкової інспекції у встановленні чинним законодавством терміни ;

- підготовлений та наданий звіт «Податковий розрахунок сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і 
сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» за 
І квартал 2021 року у ГУ ДПС у Дніпропетровсьській області, Кам’янське 
управління, Верхньодніпровська ДПІ;

- проаналізовані та підготовлені відповідні документи по кошторисним 
призначенням та надходженням асигнувань, касовим та фактичним видаткам 
у розрізі кодів економічної та функціональної класифікації видатків за 
загальним та спеціальними фондами.

Розроблені, затверджені та оприлюднені на офіційному сайті міської 
ради Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік за 
наступними КПКВКМБ:

- 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - загальний фонд;

3116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства» - загальний фонд;

3116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» 
спеціальний фонд;

- 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - спеціальний 
фонд;

Постійно готується та оприлюднюється інформація згідно Закону 
України «Про відкритість використання публічних коштів» на єдиному веб- 
порталі E-DATA.GOV.UA;

Проводяться процедури закупівель/закупівель в електронній системі 
державних закупівель Pro-Zorro. Відділом проведено 2 процедури закупівлі 
шляхом проведення відкритих торгів, 1 переговорна процедура, 1 процедура 
спрощених закупівель, 18 договорів про закупівлю укладено без 
використання електронної системи закупівель.

Слід відзначити, що в 1 півріччі 2021 року за КПКВКМБ 3116030 
«Організація благоустрою населених пунктів» відділом була придбана 
спеціалізована техніка для організації благоустрою громади:

DATA.GOV.UA


- подрібнювач гілок PG-120T-K, косарка роторна КР-1,65, трактор 
Беларус-82.1. укомплектований фронтальним навантажувачем НТ- 
1200J, сміттєвоз із заднім завантаженням та зі снігоочисним відвалом 
AT 2041.

На протязі І півріччя 2021 року відділ комунальної власності готував 
опрацьовував та аналізував інформаційні матеріали щодо потреби в 
асигнуваннях на проведення розрахунків за придбані товари, виконані 
роботи, надані послуги, заробітну плату, що забезпечило економію 
бюджетних коштів.

Начальник відділу 
комунальної власності Наталя ЦИГАНЕНКО


