
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 10 липня  2020 року                                           № 496  

смт Голованівськ 

 

Про районну програму підтримки та  

збереження об’єктів і майна спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району на 2020 рік 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю фінансової 

підтримки об’єктів спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

району, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

  1. Затвердити районну програму підтримки та збереження об’єктів і 

майна спільної власності  територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району на 2020 рік (додається). 

 

2. Фінансування Програми здійснювати з районного бюджету в межах 

кошторисних призначень, відповідно до вимог чинного законодавства 

України та інших джерел фінансування не заборонених чинним 

законодавством. 

 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради  з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку.  

 

 

Голова районної ради       Богдан Кучмій 

 



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Голованівської              

районної ради 

10 липня 2020 року 

№  496 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

підтримки та збереження об’єктів і майна спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл Голованівського району  

на 2020 рік 

 І. Загальні положення Програми 

 Програма підтримки та збереження об’єктів і майна спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл Голованівського району (далі - 

Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Господарського 

кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального 

майна”, з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших 

законодавчих та нормативно-правових актів з питань управління та 

відчуження майна, інших законодавчих актів України, рішень районної ради. 

 

 На території району знаходяться об’єкти спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл Голованівського району управління та  

розпорядження якими здійснює Голованівська районна рада шляхом передачі 

його в оренду, оперативне управління, господарське відання та проведення 

приватизації. 

 

 Для створення сприятливих умов для ефективного управління майном 

спільної власності територіальних громад селищ та сіл району необхідне 

відповідне забезпечення фінансовими ресурсами. 

 

 Завданням програми є проведення поточних та капітальних ремонтів 

об’єктів та майна спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

району і придбання матеріалів для проведення цих робіт. 

 II. Мета та основні завдання Програми. 

 Метою цієї Програми є створення сприятливих умов для ефективного 

управління майном спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району. 

 Основні завдання, які необхідно вирішити для досягнення зазначеної 

мети: 



- проведення обстежень об’єктів спільної власності територіальних 

громад селищ та сіл району з метою встановлення їх реального стану та 

визначення потреби в коштах для проведення ремонту; 

- здійснення контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій, 

що використовують майно спільної власності територіальних громад селищ 

та сіл району щодо ефективності його використання; 

- проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень спільної 

власності територіальних громад району; 

-  закупівля будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт. 

 

IІІ. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку №1. 

 

ІV. Фінансове забезпечення Програми. 

 Фінансування заходів Програми здійснюється в межах бюджетних 

призначень, затверджених рішенням районної ради про районний бюджет на 

відповідний рік. 

 

V. Очікувані результати виконання Програми 

 

 В результаті виконання Програми буде забезпечено:  

- зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів спільної 

комунальної  власності; 

- створення максимально зручних умов у приміщеннях  спільної 

комунальної власності для різних верств населення; 

- поліпшення умов праці працівників; 

- збереження наявного майна; 

- здійснення протипожежного захисту майна. 

 

VІ. Організація та контроль за виконанням Програми. 

 Контроль за виконанням програми здійснює  заступник голови 

районної ради, постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, 

управління комунальною власністю та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

районної програми підтримки та збереження об’єктів і майна спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського району  

на 2020 рік 

 

1 Ініціатор розроблення програми: Голованівська районна рада 

3 Розробник програми Голованівська районна рада 

4 Відповідальний виконавець програми 
Голованівська районна рада 

Балансоутримувачі 

5 Учасники програми 
Голованівська районна рада 

Балансоутримувачі  

6 Терміни реалізації програми 2020 рік 

7 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього в тому числі: 

350.0 

7.1 коштів районного бюджету: 350.0 

7.2 коштів інших джерел  - 

8 
Основні джерела фінансування 

програми 
Кошти районного бюджету 

 

 
 

 


