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Про шроведення iнвентаризацii
об'ск,гiв нерухомого пдайна та
траL{спортних засобiв комунальнgi
власностi ЗдолбунiвськоТ пцiсьttоi
територ iальноТ громади

Керуrо.rись статтею 78 Господарського кодексу УкраТни, статтями 29,60
Заtсоllу Уrсраiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраIнi>, Законом Украiни
кПро державну ресстрацiю речових прав на нерухоме майно та Тх обтяхtень>,
вiдповiдно до Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 02,09.2014 jФ879 (зi
змiнами), який заресстрований в MiHicTepcTBi юстицiI Украiни 30.10,2014
J\Ьl3б5/26!42, у зв'язtсу з перейменуванням Qкремих установ та закладiв,
переймеt-lуваI-Iням вулиць у Здолбунiвсъкiй мiсьтtiй територiальнiйr громадi,
tIроведенням первинноi TexHi.lHoT iтrвентаризацiТ для забезпечення
достовiрностi даних бухгалтерського облiку, упорядкування, rIаJ]еrttного
контролю за ефективнiстю використання комунального майна:

1. Itомунальним пiдприемствам, ycTaнoBa]vl, закладам та органiзацiям, rцо
налех(ать до комунальноi власностi Здолбунiвськоi MicbrcoТ територiальноТ
громади:

провести iнвентаризацiю комунального майна, яке перебувае в Iх
господарському вiданнi або оперативному управлiннi у вiдповiдностi до вимог
tIинного законодавства;

- за результатами iнвен,гаризацiТ надати вiддiлу приватизацiТ, комунальноТ
власностi та житлових питань MicbKoi ради до 25.01 ,202З протоколи та
перелiки об'ектiв нерухомого майна та транспортних засобiв tсомулtальноТ
в,пасностi Здолбунiвськоi мiсъкоi територiальноТ громади в паперовоI\dу та
електронному виглядi, за формами згiдно з /додатками 7-7 до розпоряд}кення;

- LIадати вiддiлу приватизацiТ, комунальноi власностi та lкитлових питань
MicbKoT ради до 01 02,2023 перелiки об'сктiв нерухомого майна, якi станом на
01,01.202З не гrройшли державFIу реестрацiю права комунальноТ власностi
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зазначивlIIи по кожнопdу з об'ект:iв lсiнцеву дац, заверllJення ресстраrдiТ прав
власностi та календарний пJIaI-I rлеобхiдних для цього заходiв.

2, У разi виявлен}Iя в результатi iнвентаризаlдii майна, що не
облirсовустLся [Ia баlrансi вiдповiдного, пiдIrриемQтва, установи, закладу чи
оргаr,liзацii, майно отrрибуткувати згiдно з чинним законодавством.

3. Вiддiлу гrриватизацii, комуна.шьноi власностi та житлових пита}Iь
MicbKoT ради за tr)езультатами отриIчIаноТ iнформацiТ щодо проведеноТ
iнвентаризаrlii пiдготувати на возгляд MicbKoi ради проект рiшеrrня кПро
затвердження перелiку об'ектiв комунальноТ власноотi ЗдолбунiвськоТ MicbKoi
територiальноi громади)

4. Itонтроль за виконанням розпорядх(ення покласти на заступника
мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Сосюка Ю.П.

мiський го Владислав С)/ХЛЯК
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