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снсрI,е,l,ичних IIи,гань, розви,гку пi7llrрисмниIl1,ва, t,poMa/lcbKoI,o харчуваLIня

та llобуту (Олексаrrдр MAXOT'KA)

Кс1,1,tчiвсь ки й сеJIиII(IIи й 1,o,1ltlBa oI(t]}IKO
ffi
ъа\LW/#*\-й%*/



зАтвЕрджв],но

Рiltrсння Кеr,ичiвськоТ се.llиII{ноТ ради

( VIII сесiя VIlI скликаttttя)

NЬ 426 Bil1,26 бсрсзня 202 l р.

I Iрограма

yltpaB.llitrHя майном комунальноi BJlactloc,I,i КеI,ичiвськоi селиtlllлоi

рали XapKiBcbKoi областi

на 2021-2023 роки

смт Кеги.lilзка

202l



змIс1,

1. Паспорт Програми €

2. Обr'рун,гування нсобхi/tнос,r.i rlрийня1-1.я [ Iроl.рами

3. Мета Програми

4. OcrIoBHi напрямки Програми

5. Заходи щодо реалiзацiт Програми

6. Фiнаtrсування IIрограми

7 . Очiкуванi результати

8, Коорлиrrацiя та коIIтроль за ходом викоIIаIIIrя IIрограми

9, Прикillцевi положеtlня



1. [lа9порт IIрограми

tIлсIIорт
Програми yпpaBJtilt н я майlrом KoMytIaJI bHoi в;rаснос.гi

сеJIищноi ради в особi Кегичiвськоi сеJIиrцtlоi ради xapkiBcbkoi областi
на 2021-2023 роки

1

l.
IH il tia1,op

I[роr,рами

РозlIоря;lчi /lокумсFIl,и. на
ocltoBi яких
IIрограма

розроб"lrеItа

3. Розробник I-[роI.рами

I]iдгrовi;tал1,1lий викоIIавсць
llроl,рами

розроб,llсння Ксl,ичiвська ссJlиll(на ра/(а XapKiBcbKoT
об-lrас,гi

Бtоджетний кодекс УкраТltи, I{ивiльrrий
ко/(скс УкраТrrи,га ['осltо;tарський Ko/lcкc
Украi'llи, Закоrt УкраТrlи <<Ilpo Micl{eBe
самовряltуваIIlIя в YKpaTtri>, закоtlодавчi
ак,ги }] сфсрi yrrpaB.lriHHя ,га 

розtlоря/lжсння
майна

Головrtий спецiалiст з питаI{ь житлово-
KoMyHaJIbHoI,o I-ocIlo/Iapcl.Ba, б.llаl.оус.грою,
i нфрас,гlэук,гури, ylrpaB;l i н ня ком у наJI ьно}tl
власttiст,tо та цивiльrlого захисту
КсгичiвськоТ сс.ltиl l (ноТ ради

4.

Кегичiвська селиlцtIа рала
об;tас l,i га fi cтpyK,l,yprli
ба.lrансоу,гримуtза,li майна
вJIаснос,гi сс.llиlt(ноi' ради

Кегичiвська селиtцIIа рада
об;rас,гi ,га iT сr,рукr,урнi
ба.lrансоу,гримувачi майна
власttос,гj селищIIоi ради

2021 202З роки

XapKiBcbKoi'

tti;tроз;li.,tи,

KtlMytta;t bt-ttli'

XapKiBcbKoi'

lli;цроз/Iiltи,

KoMyHa;tbHoT

6.

,7

5, Учасники Проr,рами

'ГcpMiH 
рса;IiзаrliТ Ilроr.рами

Загальtlий обсяг фirlаrIсових
pccypciB, нсобхi/tних /tJIя

рсаlliзаt tiT I Iроr,рами, l]cboI-o

49,900 r,pH.

[1римi,гка: обсяl,и фiнансових pccypciB MorKyr.b кориI.уватись.



2. ОбГрYllтvвання необхiдносr,i llрийня,г,гя [Iроl,рами

IIРОГРаМа Управлilttrя майttом KoMyttarlbltoT власrlостi селищIiоI puzt"
В ОСОбi КегичiвськоТ селищноТ ради XapKiBcbKoT област,i tla 2О2|-202З роки
(Ha;ra;ri * Проr,рама) розроб.цена вiдповiltно llo Закону УкраТни <Про MiclteBe
самоврядування в YKpaTHi>, Бю/(жетноr.о Ko/tскcy УкраТни, Закогrу УкраТни
uПро передачу об'сктiв права державIIоТ та комуIIальttоТ в"цасностi>>, lJaKorry
УкраТrrи <<Ilpo ореllду державIrого та комуIIаJIIltIоГо майltа>>, Закоrrу УкраТrrи
<<llpo lrрива,tиЗаltiЮ Дсржавноl,о i KoMyHaJII)HOI'o майна>>, l{ивilrьноr,о Ko/lcцcy
УкраТrlи r,a l'осtlодарськоI,о Kollcкcy УкраТни.

[lеобхiдтriсть розроблеttttя 11рограми зумовJIеIIа забезгlет]еIItIям прозоростi
ll1эиiiня,t"r,я уIlравJliнських pilllcHb II(о/(о майltа KOMyIIaJlLllttT B.lIacttocr.i сс.llиltlноТ

рit,,(и (,'(8Jli KOMyHaJIbltc майно), lt1o /(осяl,асl,},Ся чi,гко ви.]наl]с1-Iими у IIpolpaMi
lli.ltями i завдаttllями, Ila досягненIIя яких витрачаlоl,ься бtоджетtli кошти,
гriдвищеlIlIяМ рiвrrЯ коtI,гролIо за фillаrrсовO-господарською дiяльtliстttl
комунаJIьних lliдtrрисмс,t,в, ус,ганов ,l,a орl,анiзаlliй r,сриr,орiа"llьноТ t,ромаr{и
(далi - комунальнi пiдпри€мства, установи та оргаtriзацiТ).

Програма визIIача€ ocIIoBIry мету, завдаIIIIя, способи реалiзацiТ фуrrкuiй
з yll1raB"rli}-lt,lя комунаJlьIlИм майном ссJlиI|(ноТ Pu:t" 

.I,a Ilоря/lок t'x фiнансування.
[{иtti, враховуIочи фirtаrIсово-екоtlоплi,-lttу кризу, суттсве зросl,аlIIiя

pllltKoBoi BapTocTi Irерухомого майttа та еIIергоIlосiТв, питаIIпя ефективttого
,tа parlioHa"llbHol,o викорис,гання майна ссJIиIIIноТ раltи с,гас особ.ltиво
aKl,yaJIbtit{M.

Кеl,и.tilзськzt сеjIиIltIlа ра,'1а Харкilзсt,ксlТ об;rас,ri lзi.tttсlвi,ltlо lilO LIиIlIItlI.о

закоIIодаI]ства УкраТrtи здiйсrlIос реалiзацilо гlолiтики селищ[IоТ рали щодо
сфскr,ивНоI,о уIIравлiння об'скr,ами KoMyH€ulbHoT RJIаснос,гi у сферi уl.риманt{я,
володitltlя, розпоряджеIItIя, вiдчуження та ореtIди комуIIаль[{ого майна,
виявлеIlIIя та прийtlяття безхазяйtlого майttа, прийtIятт я ,га передачу
KoMyHaJIbHoI,o майна. Кегичiвська ссJIиII(на pal(a з:цiйснюс уlrрав"rriння майном
KoMyHaJlbHoT B;tacHocтi в мсжах IIовноважснь чинноI,о законо/lаRсl,ва УкраТни
,tа вJIасIIих IIормативIIих aKTiB. 

з

.Г{.llЯ сфекr,ивНоI,о уIIравrtiгtнЯ об'ск,гаплИ комунаJIr,ноТ B;tacHocтi у сфсрi
вi.,1чухссння, орсн/(и,га викорис,гання KoMyHaJIbHoI,o майна ссJIиlI(ноi' ра;tи,
lцО забезпеr-ILIть стабi;tьttе IIадхо/{жеIIIIЯ д() бlодЖету селиlt1llсtТ раjlи tcotllT,iB

за paxyIIOK про/iажу майtlа та передачi його в opel|ity, llеобхiдIlо сRо(]часtlе
виjti;lсння бю/lжс,гних асиI,нувань з MicItcBoI.o бtо/lrкс,r.у.



3. Мет,а [Iрtll,рами

Мс,гсlю [lроl,рами с pal(ioHa.rtbHc l,а сфскr,ивлrс угlравltiнl-tя майном
комунальнот власtiостi територiальнот громади в особi Кегичiвськот селищrtот
Ради Харкiвськоi областi для забезпечеIttlя стабiльltого IIаповIIеItttя дохiдltоТ
час,гини бюлжету громаl(и, /UIя заllовоjlсння lrо.грсб ссJIиIIIно. palv,

4. OcIroBHi напtlямки Програми

l{aHa Програма спрямоваIIа Ira здiйс'IеIIIIя управлirlських дiй цодо майttа
K()MyHaJlbHoT B.llacHocr.i сс;lиlIцноТ Р?/tи, а самс:

4, 1 . об;liк майttа KoMyIIaJlLlIclT власt lос,гi сеjIИщI ttli' ра,'lи.
4.2. У,r:римання в наJIсжному с,ганi ,га викорис,tання майна KoMyHaltbHoT

власIIостi селищl"rоТ ради.

4.З. Передача майна у безоплатtIе користуваIIIIя, з балаrrсу lta балаttс
lri2lгrриемств комунальнот форми t]Jlacнoc,I,i (вс.lцення реестру майна,
забезпечеlttlя виготовлеIII{я техttiчttоТ та правовстаI{овлIоючоТ документацiТ,
,гtl 

l l1rl ).

4,4. I]ерсztача майна в конl(ссiю, орсн/(у, суборсн2tу (з,,tiйснснrrя
rrсобхi/(ниХ /\iЙ, пов'язаних з гtiдt,отовкою rrсобхiдних 71окумен,гiв,
проведеIIlлям оцirtки майllа, тоrrдо).

4.5_. I]i.ltчу}кснtlя майttа, Ilpo/la)K, сlбмitI, IlCpc.I1aIJa /(о ,l1gllr,,utзllоi' ,l.a itrrltoi.
KoMylta.llbHoT BJIacHoc,l,i (визначсння об'ск,гiв l(jlя вi;цчухссння, lti,,l1.oToBKa
rtеобхiдltого пакету докуМеllтiв' проведеIlIIя KoIIкypciB, аукrдiонiв, укладаIIlIя
логоворiв, друк оголошеFIь, тощо).

4.6. Приймання майна, а самс: набу,l-r,я IIрава вJlаснос.гi llt-llяхtlм
прийtмаtrtlя в комУнальFIУ власIliсть майна з itrших форм власIIостi, придбання,
tlабу"гтя права власIIостi lra безхазяйtlе майttо (ttововиявлеIlе, вiдумерла
сIIаlrlll(ина, бсзхазяйно майно, тоtцо), (lli211,o,r,oBKa необхil(ноl.о IIаке.гу
/(oK},McHl,iB . r,схнiчноТ 1.а IIравовс,гановJIIоtочоl'/(окумсt{,гаtliТ, ,гоlltо).

4.7. Лiквiдацiя комуIIальttих пiдприсмсiв за рiшrеlrllям вJIасIIика,
.lt.lC;ti IIlJIrlXoM I]из}{ання i'x банкру,l.ами.

5. Заходи шlодо реа"rtiзаltii Ilроl,рами

5. l . облiк майlrа KoMyIIaJIbIloi власllостi сс;tищtttli' ра/tи:
5.1 .l . З/tiйснсння оtIера,I,ивноI,о обзriку майна комунальноТ власнос.t,i

селищIIоТ ради в особi КегичiвськоТ сеJIищIIоТ рали XapKiBcbKoT областi
lta octtoBi:

в ],()MV



a

a

. MaTePia.'riB ittвеll'гаризацiТ майIlа, забезllе,лсllttя коIIтролtо :]а його
ви корис,t,ан ням, зберсжсн ня м ;

вiдслiдковування руху майrrа;
проведення або IIадацня дозволу IIа списаIIпя, продаж, обмitr та передачу
майна, якС знахо/(и,l,ься у комунаJIьних tti7цttрисмс,t,в, орr-анiзаlliй
l-а ус,ганов Ксl,ичiвськоТ ссJIиIIIноТ ра,ltи на l1paBax I,ocIIo/(apcbKoI.o
вiлаttttя або оперативIIого управлirltlя, в устаIIовлеIIому сеJ]ищIIоItl радоlо
порядку;

о оIIJI8'I'и робiт з оформJIення /(oKyMcFITaltiT iз землеус,грою на зсмс"rtьнi
71i.llянки, I,1a яких розl,аIlIованс нсрухомс майно KOMyHaJlbHoi' B.llacl-tclcтi
сеJlиItUlоi ради;

о оIIJl?l'И робi,r' II(о/{О обс,гсrкснлtЯ I,a llасIlортИзаltiТ бу,,tiвс"гrь i cllopy.lt
KoMyHa;lbHoT BJIacHocl'i се.ltиlllноТ Ра;tи з мс,го}о вс,гановJlснFIя
тх техttiчltого стаIIу ,га забезпечелlttя Тх tlадiйIlсlсr,i та безпечlttlт
експлуатачiТ;

о КоНТРоЛь с[IJIа,ги земеJIьноI,о IIо/(аl,ку або орсн.цноТ IIJIати за зсмлю
rri7ц орен7IованимИ гlримilценнямИ KoMyHaJrbHoT в"цаснос,гi;

о оI]J]?Ти витрат, пов'язаttих iз зверtIеIIlIями до суду та iltших витрат,
IIоlз'язаltих з уIIрав-пiнням комуt{а,rlьним майном ,I,a зсмсJlь}Iими
7цi.ltян кам и KoMyHa.llbHoi B"ltacHocTi ;

. забезпечеIIня страхуваI{IIя об'ектiв комуttальltоТ

*

слиIIого ресстру об'сктiв rtepyxoMocTi комуttальltоТ

B.,tactIocl,i,
якi tte передаrli в ореIlду;
IIос"Ilуl,И орl,анiзаltiй ,га сlсiб, зilJlуLlсlIИх i{() lIpOItccy ()рсlli(и
'lii llрива,ги:заIliт (iнформаltiйнi l,а кO}tсаJI,гигll,tllзi lltlcJlyl,и, llpoBcltc}ltIя
аукцiоrriв, KoIIKypciB, проведеtItIя аукцiоIriв, тошtо);
створеIIIIя, придбаIlIIя та обслуговуваIIпя програмIlого забезпечеIIIIя;
оIIJiа],и iнlttих посJIуI,, lIов'язаних з уIlравrliнням комунаJIьним майном.

5.1-2, Ук.llаl(ення /lol,oвopiB з lti/lIrрисмс,I,вами, ус,гановами, орI,анiзаltiями
lrpo закрillJlсIIнЯ майна комунаJIЬноТ B;tacHocl,i (KpiM об'скr,iВ жиl,JIоI]оl.о фон7lу)
tIa правах господарського вiдаlltlя або огtеративlIоI.о уlrрав"гlirrIIя IIа rriдставi
рiIltс:ння ссJIиIIцноТ ра,ли та Bil(rroBi:lHo /{о Bcl.aнoBJIcHot.O ссJIиll(tlOю pa/toKl
Ilоря/lку.

5.1.З. ФормуваllIIя
в;tacllocтi.

5,2. У,r,римання в наJIсжному с,ганi ,га викорис,гання майна KoMyHa;lbHoT
BJIacIIocTi селищrrоТ ради:

5.2.|. Виt,отов"rIсння r-схнiчгtот llокумсн,гаltiТ
(Ilровс2lсння ttо,гочноТ T,cxHi.rHoT iнвснr,аризаlliТ ,га виI,о,tовJIсння r.схнiчних
ttacllopTiB, дtllзiJlок,

a

a



харак,гсрисlик, TotIIo) на об'скти нсрухомого майна комунаJIьноТ форми
власIIостl.

5.2.2. Виr,рати IIо уl,риманню в наJIежному cT,aHi KoMyHaJIbнol,o майна
(сt,рахування, охорона в разi Hcoбxi/tHoc-r,i).

5.3. I1риймаIIня та передача майtIа:

5.3.1. IIриймання В KoMyHaJrbHy вll;,tсгtiс,гь ссJIиIIlllоi' ра;tи tlб'с:кr.iв
IIеру,хо]чlогО майItа, в тому .tислi, якi Biltllecclli l(O KttTeгopil' <<безхазяйttогtl>
май l lа, зoBtl i ltttt ix itlжеl tерll их мере}к, об' сктi в (елемеl rтi в ) благоустроIо.

5,з.2. ГIриймання об'ск,гiв, у l,ому чис.lli об'скr,iв collia-llbHo-ttoбyloBo1-o
IIризначення, зовнilttнiх мсрсж еJIск,гро-, l,сIIJIо-, во/цо-, I-азоIlос.гачання,
водовiдведеIIIIя та телефонiзацiТ, а тако}к булiвель (спорул, примiщеrlь),
рухомого майна i iнruого окрсмого iндивiдцуаJIьно визначсноl,о майна.

5.3.3. Замовлення оlцiнки на об'ск,ги, пIо приймаю,гься до KoMyHa.ltbHoT
BJlac}]ocl,i се;tищtrоТ ради.

5,3.4. ОтримаtttIя irrформаrliйrrих ;tclBiltoK lItодо власttикiв майttа
/tJIя вi2lнсссння Hepyxoмol,o майна /to Ka,rc1,opii <бсзхазяйноI,о)), вi7lумсрлоТ
сIIа/tIIlини 1,а ltрийня,гr,я майна у комунаJIьну B.ltacHic,t,b ссJlиIIlноТ ра,ltи.
lIроведеtrrtя гlоточtIот техttiчtlот докумеrrтацiт. Замов;tеltltя техttiчttот
,,lolt},MellтartiT tla сlб'ск,ги lIерухомого майrIа, ltto llрийм?}о.гLся, .IOllltl.

5.3.5, Замов.lIеtlнЯ ,га IIроl]сltс}ltIя KotIKypctIOI,o вi,,tбору суб'скr^iв
oI(lIloLIIIol дlяльIIостl дJIЯ проведеIrlIЯ ttеза.ltежtIоТ оцittки, рецеIiзуваIIIIя
IIезалежIIоI оцitIки майttа, що приймаеться.

5.з.6. Здiйснсння pcccTparliT IIрава BJIacHocl,i на нерухомс майно
KoMyHaJ]bHoT в;lасносr,i за Кеl,ичiвською ссJIиII(ною ра/(ою XapKiBcbKoT об.itастi,
lIабу"ге IIIJIяхоМ приймаrIttя в комуIIальIIУ власtriсть майttа з itttlrих форцa
B.llacttocr-i, rlриiIбання, набу.гr.я IIрава BJlacHoc,l.i гrа бсзхазяйнс майно,
}lововия l]JIcHc май но, вi2lумср"чу cI lаlllI(и ну, 1.oI I (о.

5.з.1. оплата судових витрат за подаliIIя заяв до cyJ(y tlро передачу
бсзхазяйllого майtiа у комуIrальIIу власttiс,гl, ёе;lиrцttоТ ради.

5.4. ОреIlда майllа комуIIалLltоТ в.tlасttос,гi сеJIиtIlIlоТ ра;tи :

5.4.1. []иготовлеlIIIя техttiчllоТ докумеrr,гацiТ майIIа, IJI9 переласться
в opcн/ly ссJIиIIlною ра/Iою.

5.4.2. Замов.ltеНня оцiнки майна комунаJIьноi B,lIacHocTi, lllo псрсllасl.ься
в оренду селищrrою радою, if рецензування.

5.4.з. ЗабезпечеIIllя irIформуваIIIIя IIасеJIеtIIIя гlрtr передачу майttа
t] opclU(y, суборсн/lУ (оl,о"llоIllення, рскJIама у засобах масовоТ iнформаlliТ,



iнформаrtiя rrlодо майна, яке пропонус,гься lijlя IIереi(ачi в орен/{у, iнформаltiя
про результати проведеtIня KoHKypciB).

5,4.4, [{отарiальlIi витрати (у разi tlеобхiдrtостi).
5.4.5. Учас,гь у су/lових засi/tаннях (cy.ltoBi ви,гра.ги).
5.4.6. ЗамовленнЯ норматиI]но-t,роlttовоТ оlliнки земеJIьноТ lli.ltянки,

rra якiй розташIов аrlий об'скт IlepyxoмocTi комуllальItоТ власllостi,

5.5. Вi,,tчужсння майна KoMyHaJlbtloi'B,ltacгloc,l,i ссJlиIltIlоi'ра,rtи:

5.5.1. Формуваtlttя tlеобхiдttого пакету правовс"гаIIoвJII0Iочих докумеlt.гiв
щодо об'сктiв IIерухомого майtIа, якi булуть вiдчужува.гися.

5.5,2. Замов.ltення, о,l,риМаннЯ або вrrоря/(куванНя IIраI]овс"I,анов;Iюючих
l(oKyMcHTiB на майно, замовJIоння ,l,a оl,римання виr,яt,iв з /{сржаRноI.о рссс.гру
речових прав lra IrepyxoMe майно.

5.5.3. ЗабезпечеIIIIя систематичtIого irlформуваIIIIя IIаселеIIIIя
lI1,o/to вl/lLIу}ксFtня майна (оl-о.llоlltсння, ttoBilloM.,lcHLtя у засобах масовоТ
irrформаuiТ, iIrформацiйrri повiдомлеIIIIя гlрс) оI-олошеIlIlя KoItKypciB по вi:rбору
суб'сктiв оцiltочttоТ дiялыtостi дJIЯ проведеIIIIЯ оцitlки, рецеIIзуваIIIIя
нсза"ltех<ноj оtliнки майна, iнформаlliя tIpo аукtцiон, lri7цсумки IIровс/(сння
ayKl r,ioHy, конкурсу,,1,olrto).

5.5.4. Запlов_ltсllltя та tlpoBell(cIIllя KoIlKypcIIOI,() lli,:rбору суб't,кr.iВ
ot{ittcl,-tlloT дiяlrьlItlстi лJIя IlровелеIIIIя ttезалеrкltсli оr{ittки, рецеIIзуваIIIIя
[{сзаJlсх{tlоТ oI Ii нки май на.

515.5, оIt"llа,га IIосJIуГ rlo офорМjIсIlнЮ вiдчуrксння майна (оформ.llсгIня
дtlкументiв у державIIого ресстратора, сплата державIIого мита ].а iltших
обов'язкоt]их IIJIа,t,сжiв, оllJIа,га посJIуI, HoT,apiyca (у разi нсобхi.,tнtlс.гi), iHttto1-o

уIIовноважсноI,О opI,aHY (орl,анiзаlliТ, ус.гаНови, lti/lttрисмс.гва), .гоlltо).

5.6. ГIроведеIIIIЯ робiт iз землеустрttl<; ,га експертttоТ грошtовоI оцittки
зL,мсJIьI-iИх /ti.lIянок, якi lIро7lаIо,гься разом з сlб'ск.гами вi7цчужснtiя:

5.б.l. Ук;tаl(анНя yl,o/l з IlоссрсilllикамИ (ll1.1lяхоМ IIроt]с/,{сtlIlя ayKltiorriB)
з IIродажу об'сктiв вiдчужеtlltя в IIорядку, rtередбачеIIому чиIIIlим
закоriо/tавс,гI]ом YKpai'H и.

5.1- JIiквiлацiя комуIIальIIих rtiд1llрисмс,гв,за рiшеIllrям вJIасItика,
в томУ числi шляхом визнаIIIIя Тх банкрутами:

5.7.|. оп"ltа,га за розмirllення гlовi2lом.llснь у lцрукованих засобах масовоТ
iнформаttii'lrpo .lIiквiltаIцiю комунаJIьних lti/tlrpиcMcTв, ус.ганов, орI.анiзаltiй.

5.].2. оltлата за зIlятт,я з об.lriку в пiдроз:riлi llAI ,граIIспOртIIих засобiв
llри ; r i квiдацiТ KoMy}IaJIbtl их пiдгtрисмств.



6. Фiнансуванrrяl Програчи

ФillаrrсуваIIIIя IIрограми здiйсrrrоватиN/lеться за рахуIIок коrптiв бюджету
Ксt,l,tчiвсl,коТ ссJlиItIноТ ради. обсяl, фiнансування Itроl,рами визI]ачасl.ься
Il{OPt)цy, IJихо/Iячи з конкрс'l,них завlIань 1,а рсаjIьних можJlивос,гсй бюltжсl,у.

7. С)чiкуванi резуllь,гаr,и

Виконання захо,lцiв ПроI.рами /Iозt]оJIи.гь:

о ВИКоttувати завдаIIня та фуrrкцiТ управлiптlя майrtом комуttальttоТ
власIIосТi селищноi ради, покладеrIиХ IIа Кегичiвську селищ}lу раду
XapKiBcbKoT област.i;

. забезпсчити надхоlIження копrтiв ло бю2lжеr,у ссJIиIIIноТ ра,rtи
Bill гlерелачi в ttреlIду та вiдчужеIIIIя майttа к:омуIIальttоТ власtrостi;

о Сl't]оРИ'ГИ умовИ /tJIЯ збсрежснгlя об'ск,гiв KoMyHarlbHoT B:lacHocr.i
,га 

утримання Тх в на.lrежному.гсхнiчному с.ганi;
n пiдtзищити ефективrIiсть використаI{IIя комупальIIого п,lайна шляхом

перелачi його в ореIlдУ фiзичним та IоридИчIlиМ особам, з метою заilоволеIlIIя
i'x tlрав,га iHтcpcciв, а,l,акож lIpaB,га ir1,1,cllccitз cc;tиllIttt,li'ра.,tи,

8. КоордиНацiя,га KoHTpo.1tb за xo:loм виконанttя IIроI-Dами

Коор.цинаlliя ],а кон.гроJrь
з:tiйснюваl,иметься Ксt,ичiвськсlю
в особi заступI{ика селищIIого
гIовI loBaжetlb.

за xo/toM виконання I[роI.рами
ссJIиlI(lIоIо раltою XapKiBcbKoi об.lIас.r.i

гоJlови вiдповiдrtо до фуrrкuiоIIальIlих

9. IlpиKirltteBi lltllloжctttlяl

I Iи,гаll гtя,

закоtло/lавс,гвом
нс Bpcl,y"llboBaHi

УкраТrrи.

IllCt() роI,рамою,ГIl

l^|

ll

ll,

рсI,уJlюIо,l,ься чинним

Секретар селищноi ради Вi,галiй БУ/lНИК


