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 рішенням  тридцять першої сесії  
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сьомого скликання 
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П Р О Г Р А М А  

придбання в міську комунальну власність  

Корюківської міської територіальної громади  

земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна 

 для суспільних потреб  

на 2020 рік 
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ПРОГРАМА  

придбання в міську комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна  

1. Паспорт Програми  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада  

2. Назва нормативного 

правового акту 

Закон України «Про відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів, що на них розміщені, 

які перебувають у приватній власності, для 

суспільних потреб та з мотивів суспільної 

необхідності», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетний кодекс України, 

Цивільний кодекс України 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Корюківської міської ради 

4. Відповідальні 

виконавці програми 

Виконавчий комітет Корюківської міської ради 

5. Термін реалізації 

програми 

2020 рік 

6. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

500 000,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Загальні положення  

1. Ця Програма розроблена відповідно до Закону України «Про 

відчуження земельних ділянок, інших об’єктів, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб та з мотивів 

суспільної необхідності», «Про місцеве самоврядування в України», 

Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України і визначає порядок 

придбання в міську комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади  об’єктів, які перебувають у власності інших юридичних та фізичних 

осіб.  

2. Об’єктами придбання є:  

- земельні ділянки; 

- нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення (після їх 

виділення (в разі необхідності) в окремий об’єкт нерухомого майна), об’єкти 

незавершені будівництвом;  

- об’єкти житлового фонду (житлові будинки, у тому числі гуртожитки 

або квартири) та об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади 

культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, дитячі оздоровчі табори тощо) та інші об’єкти, у тому числі не 

завершені будівництвом.  

Придбання будь-якого об’єкта нерухомого майна, який розташований на 

земельній ділянці, яка не знаходиться у власності територіальної громади у 

комунальну власність, здійснюється разом з земельною ділянкою, на якій він 

розташований, або відповідна земельна ділянка набувається територіальною 

громадою у іншій спосіб не заборонений законом. 

 3.Ініціатива щодо придбання об’єктів у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади  може виходити відповідно від 

сесії міської ради, відповідних виконавчих органів міської ради та інших 

органів, передбачених Законом України «Про відчуження земельних ділянок, 

інших об’єктів, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, 

для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності».  

4.Придбання об’єктів усіх форм власності у комунальну власність 

територіальної громади  здійснюється на підставі рішень сесії міської ради.  

 

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Не відповідність земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, 

які перебувають у приватній власності, містобудівній документації населених 

пунктів громади. 

 

4. Мета Програми 

Раціональне та ефективне управління майном міської комунальної форми 

власності Корюківської міської територіальної громади (далі – майно) для 

задоволення потреб територіальної громади, її населення, суб’єктів 

підприємницької діяльності.  

 

 



 

 

5. Фінансове забезпечення Програми  

Фінансування витрат по даній Програмі здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. Загальна сума видатків на 2020 рік передбачається в розмірі                    

500 000,0 грн.  

 

6. Порядок придбання об’єктів у комунальну власність  

Корюківської об’єднаної територіальної громади   

1. Обґрунтовані пропозиції щодо придбання об’єктів у комунальну 

власність територіальної громади надходять для розгляду до Корюківської 

міської ради  

2. Розгляд питання про придбання об’єктів у комунальну власність 

Корюківської об’єднаної територіальної громади ва здійснюється у 

відповідності з чинним законодавством. 

3. Питання придбання об’єкта нерухомості  виносить на розгляд постійної 

комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного  розвитку  міста. 

4. Після попереднього розгляду та отримання позитивного висновку 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного  розвитку  міста питання придбання об’єкта 

нерухомості розглядається на пленарному засіданні міської ради та 

приймається відповідне рішення.  

5. На підставі прийнятого рішення міський голова (або уповноважена 

особа) укладає договір купівлі-продажу з продавцем об’єкта нерухомості у 

відповідності з чинним законодавством та підписує акт приймання-передачі 

об’єкта нерухомості.  

6. Корюківська міська рада оприбутковує зазначений об’єкт з подальшою 

постановкою на баланс. 

 

 

Секретар міської ради                                                                   С.ОЛІЙНИК 

 

 

 


