Проєкт
 
Про внесення на розгляд Одеській міській  раді проєкту рішення «Про створення Комунальної установи «Муніципальна  служба земельних ресурсів Одеської міської ради» та затвердження її статуту»


Відповідно до статей 33, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 57 Господарського кодексу України, 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою створення сприятливих організаційних умов для підвищення ефективності управління землями територіальної громади м. Одеси Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення                      «Про створення Комунальної установи «Муніципальна служба земельних ресурсів Одеської міської ради» та затвердження її статуту» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кучука М.І.


Міський голова									Г. Труханов



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак

 
Вик.: Філатов
         (Серьогіна) 
 







Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від
№


Про створення Комунальної установи «Муніципальна служба земельних  ресурсів Одеської міської ради» та  затвердження її статуту


Відповідно до пункту 32 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України,  з метою створення сприятливих організаційних умов для підвищення ефективності управління землями територіальної громади м. Одеси Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Комунальну установу «Муніципальна служба земельних ресурсів Одеської міської ради».

2. Затвердити статут Комунальної установи «Муніципальна служба земельних ресурсів Одеської міської ради» (додається).

3. Доручити директору Комунальної установи «Муніципальна служба земельних ресурсів Одеської міської ради» здійснити заходи з її державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова									Г. Труханов


Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
№
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Одеса – 2021


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Установа) створена на основі комунальної власності територіальної громади міста Одеси відповідно до чинного законодавства України.    
1.2. Найменування Установи:
1.2.1. Повне найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
1.2.2. Скорочене найменування: КУ «МС ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОМР».
1.3. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.4. Функції органу управління Установою від імені Засновника здійснює Департамент земельних ресурсів Одеської міської ради (далі – Уповноважений орган).
1.5. Установа є юридичною особою. 
1.6. Установа  є  неприбутковою бюджетною установою.
1.7. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки, необхідні для організації своєї роботи, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
1.8. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.
1.9. У своїй діяльності Установа керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами Уповноваженого органу та цим статутом.
1.10. Місцезнаходження Установи: 65011, Україна, Одеська обл.,            м. Одеса, вул. Успенська, 83/85.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УСТАНОВИ

2.1. Основною метою діяльності Установи є підвищення ефективності управління землями територіальної громади м. Одеси.
2.2. Основними завданнями Установи є:
2.2.1. Забезпечення збереження майна, яке знаходиться на балансі Установи.
2.2.2. Організація та здійснення землеустрою на території міста.
2.2.3. Участь у розвитку ринку земель міста.
2.2.4. Участь у розробленні та виконанні міських програм з використання й охорони земель міста.

2.2.5. Підготовка документів для забезпечення державної реєстрації прав територіальної громади міста Одеси в особі Одеської міської ради на земельні ділянки.
2.2.6.  Здійснення фінансового моніторингу щодо надходження плати за землю.
2.2.7. Організація та супровід електронної бази геоінформаційної системи Уповноваженого органу.
2.2.8. Організація та здійснення заходів щодо проведення інвентаризації земель у місті Одесі.
2.2.9. За дорученням Уповноваженого органу проведення обстежень (огляду) належного використання земель комунальної власності територіальної громади міста Одеси, у тому числі тих, що надані Одеською міською радою в оренду, та складання відповідних актів.
2.2.10. Участь у здійсненні заходів, спрямованих на звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок територіальної громади м. Одеси.
2.2.11. Надання пропозицій з усунення виявлених порушень щодо земель комунальної власності територіальної громади міста Одеси, вжиття відповідних заходів.
2.2.12. Здійснення заходів з технічного забезпечення та обслуговування адміністративних приміщень, комп’ютерної та оргтехніки, іншого обладнання, що знаходиться на балансі Установи.
2.2.13. Інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови та дорученнями Уповноваженого органу.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ

3.1. Установа має право:
3.1.1. Відповідно до чинного законодавства України укладати угоди         з юридичними та фізичними особами з метою забезпечення діяльності Установи.
3.1.2. Отримувати у користування майно, необхідне для забезпечення діяльності Установи. 
3.1.3. Одержувати у встановленому законодавством порядку безоплатно від органів державної виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, органів статистики, підприємств, установ, організацій звітні дані та інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на Установу завдань.
3.1.4. У встановленому порядку набувати майнові та немайнові права, укладати договори в межах своєї компетенції, виконувати зобов’язання. 
3.1.5. Залучати у встановленому порядку працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань та виконання функцій, передбачених цим статутом.
3.2. Установа зобов’язана:
3.2.1. Інформувати Уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.
3.2.2. Надавати звіти про результати діяльності Установи, забезпечувати відкритість та доступність інформації, враховуючи вимоги чинного законодавства України.
3.2.3. Здійснювати бухгалтерський облік результатів фінансово-господарської та іншої діяльності, вести статистичну, бухгалтерську звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

4. МАЙНО УСТАНОВИ

4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади м. Одеси та закріплюється за Установою на праві оперативного управління.
4.2. Майно Установи складають основні фонди та оборотні засоби,                 а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
4.3. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим без згоди Засновника. Списання майна Установи, відчуження або передача у користування проводиться з підстав та у порядку, визначеному чинним законодавством України, рішеннями Засновника, Виконавчого комітету Одеської міської ради. 
	4.4. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

5.1. Фінансова діяльність Установи здійснюється відповідно до чинного законодавства України та положень цього статуту.
          5.2. Уповноважений орган здійснює повноваження головного розпорядника коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, доводить ліміти бюджетних призначень, контролює їх цільове використання, затверджує кошторис та штатний розпис Установи.
5.3. Установа у процесі фінансової діяльності має право розвивати власну матеріальну базу, опікуватися її станом та своєчасно її модернізувати, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства України та положень цього статуту, виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
          5.4. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.


6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВИ

6.1. До виключної компетенції Засновника належать:
6.1.1. Затвердження статуту Установи, внесення змін до нього.
6.1.2. Прийняття рішення щодо припинення діяльності Установи.
6.2. Установа у своїй діяльності підзвітна та підконтрольна Засновнику, міському голові та Уповноваженому органу.
6.3. Керівництво Установою здійснює директор.
6.4. Директор призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням Уповноваженого органу.
6.5. Директор Установи:
6.5.1. З усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Установи підзвітний Засновнику, міському голові та Уповноваженому органу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Установи відповідно до мети її створення та завдань згідно із чинним законодавством України. 
6.5.2. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Установи згідно із чинним законодавством України про працю, розподіляє між ними обов’язки, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів із заохочення працівників Установи та накладає на них заходи дисциплінарного стягнення. 
6.5.3. За погодженням з Уповноваженим органом затверджує структуру, штатний розпис та кошторис Установи.
6.5.4. Забезпечує цільове використання коштів та майна Установи, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання звітності в установленому порядку.
6.5.5. При виконанні покладених на Установу завдань представляє без доручення інтереси Установи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, судах тощо.
6.5.6. Укладає договори з питань, що належать до компетенції Установи, контролює їх виконання.
6.5.7. Забезпечує розгляд в установленому порядку звернень, заяв та скарг юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Установи; проводить особистий прийом громадян.
6.5.8. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
6.5.9. Несе відповідальність за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених чинним законодавством  України.
6.5.10. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
6.5.11. Контролює дотримання працівниками Установи правил внутрішнього трудового розпорядку Установи.
6.5.12. У межах наданих повноважень видає накази, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками Установи.
6.6. За невиконання завдань, покладених на Установу, та своїх обов'язків директор Установи несе дисциплінарну та іншу відповідальність згідно із чинним законодавством України.
6.7. У разі відсутності директора Установи та неможливості виконання ним своїх службових обов’язків (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, відсторонення від здійснення повноважень на посаді тощо) його обов’язки виконує працівник, призначений наказом директора Установи.
6.8. Гранична штатна чисельність Установи визначається відповідним розпорядженням міського голови.
6.9. Умови оплати праці працівників Установи затверджуються рішенням Одеської міської ради.


7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

7.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
7.2. Реорганізація Установи здійснюється за рішенням Засновника.
7.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі з податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фонду соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховується до бюджету Одеської міської територіальної громади.
7.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.



Секретар ради									І. Коваль


