
 

 

 
 
 
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Виконавчий комітет 

 

РІШЕННЯ 
від 25 липня 2019  року                                                                           №43 

 
 
Про утворення постійно діючої комісії з виявлення, обстеження 

та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та  

майна відумерлої спадщини 

  
  З метою упорядкування роботи та координації дій з виявлення, обстеження та взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини на території 
Музиківської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Утворити постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини у складі 5 осіб. 
2. Затвердити персональний склад постійно діючої комісії з виявлення, обстеження 

та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини (Додаток 1). 
3. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та 

взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини (Додаток 2). 
4. Затвердити форму Акту опису нерухомого майна (Додаток 3). 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову комісії з виявлення, 

обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини.  
 

 

 

Сільський голова          С.Н. Лейбзон  

  



 

 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 

Музиківської сільської ради  
від 25.07. 2019 р. № 43 

  
Положення 

про постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини 
  
1. Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна та майна відумерлої спадщини (далі – Комісія) утворюється рішенням 
виконавчого комітету Музиківської сільської ради з метою  упорядкування роботи та 
координації дій з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та 
майна відумерлої спадщини на території Музиківської об’єднаної територіальної громади.  

 2. У своїй діяльності Комісія керується Цивільним кодексом України, Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами, рішеннями 
Музиківської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.   

3. Комісія з питань своєї діяльності підзвітна та підконтрольна виконавчому комітету 
Музиківської сільської ради.  

4. На Комісію покладаються завдання: 
4.1. ведення обліку безхазяйного нерухомого майна,  виявленого на території 

Музиківської об’єднаної територіальної громади; 
4.2. підготовка заяв Музиківської сільської ради до органу, який здійснює державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно, про взяття на облік нерухомого майна як безхазяйного; 
4.3. розміщення в друкованих засобах масової інформації оголошень від імені 

Музиківської сільської ради про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;  
4.4. здійснення заходів з виявлення на території Музиківської об’єднаної 

територіальної громади безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини, у 
тому числі їх обстеження; 

4.5. здійснення заходів щодо збереження та утримання виявленого на території  
Музиківської об’єднаної територіальної громади безхазяйного нерухомого майна та майна 
відумерлої спадщини; 

4.6. підготовка позовних заяв про передачу безхазяйного нерухомого майна та майна 
відумерлої спадщини у комунальну власність Музиківської об’єднаної територіальної 
громади. 

5. Комісія утворюється рішенням виконавчого комітету у складі 5 осіб: голови Комісії, 
секретаря Комісії та членів Комісії.  

6. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться по мірі необхідності.  
7. Голова Комісії організовує і скеровує роботу Комісії, визначає дату та час 

проведення її засідань, формує Порядок денний засідань, веде засідання. На час тимчасової 
відсутності голови Комісії його функції виконує секретар Комісії. 

8. Секретар Комісії доводить до відома членів Комісії дату та час проведення засідань 
Комісії та їх Порядок денний. На час тимчасової відсутності голови Комісії секретар Комісії 
виконує його функції. 

9. Хід засідань Комісії фіксується у протоколі засідання Комісії, який ведеться 
секретарем Комісії та підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії. 

10. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю 
голосів членів Комісії.  

11. Комісія має право: 
11.1. одержувати від  структурних підрозділів Музиківської сільської ради документи 

та інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 



 

 

11.2. на безперешкодний доступ до об’єктів безхазяйного нерухомого майна та майна 
відумерлої спадщини, що знаходяться на території Музиківської об’єднаної територіальної 
громади. 

12. За результатами обстеження об ’єктів безхазяйного нерухомого майна та майна 
відумерлої спадщини Комісія складає Акт обстеження нерухомого майна, форму якого 
затверджено рішенням виконавчого комітету.  

13. Комісія несе відповідальність за несвоєчасне виконання покладених на неї завдань.  
 
              Секретар ради   _____________  Л.С. Погрібна 
 

 
 

  



 

 

 
Додаток 2 
до рішення виконавчого 

комітету 
Музиківської сільської ради 

від 25 липня 2019 р. № 43 
  

Персональний склад постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття 

на облік безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини 
  

1. Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з питань розвитку інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та енергоефективності, голова Комісії; 

2. Погрібна Людмила Сергіївна – секретар сільської ради, секретар Комісії; 
3. Гордовенко Віктор Петрович – спеціаліст з землекористування та екології, член 

Комісії; 
4. Волошина Ольга Василівна  –  головний спеціаліст бухгалтерсько-фінансового відділу, 

заступник головного бухгалтера, член Комісії; 
5. Вова Тетяна Олександрівна – в.о. старости Східненського територіального округу, член 

Комісії; 
6. Ртіщева Віталія Сергіївна – спеціаліст – фінансист, бухгалтерсько-фінансового відділу, 

член Комісії.  
 

               Секретар ради   _____________  Л.С. Погрібна 
  

  



 

 

 
Додаток 3 
до рішення виконавчого 

комітету 
Музиківської сільської  ради 

від 25.07. 2019 р. № 43 
 
  
                                                                             АКТ 

обстеження нерухомого майна 

 
с. ______________________                                           «_____»___________20___ року 

  Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна та майна відумерлої спадщини у складі: 

1. Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з питань розвитку інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та енергоефективності, голова Комісії; 

2. Погрібна Людмила Сергіївна – секретар сільської ради, секретар Комісії; 
3. Гордовенко Віктор Петрович – спеціаліст з землекористування та екології, член 

Комісії; 
4. Волошина Ольга Василівна  –  головний спеціаліст бухгалтерсько-фінансового відділу, 

заступник головного бухгалтера, член Комісії; 
5. Вова Тетяна Олександрівна – в.о. старости Східненського територіального округу, член 

Комісії; 
6. Ртіщева Віталія Сергіївна – спеціаліст – фінансист, бухгалтерсько-фінансового відділу, 

член Комісії.  
 
здійснила обстеження об’єкта безхазяйного нерухомого майна\майна відумерлої 

спадщини (підкреслити), яке знаходиться на території ________________________ 
територіальної громади і встановила, що за адресою  
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
знаходиться об’єкт безхазяйного нерухомого майна\майна відумерлої спадщини 
(підкреслити), а саме (характеристики нерухомого майна та опис його технічного стану) 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

 
Зазначене майно передано на зберігання 

________________________________________________________________________________



 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Цей акт складено у ________ примірниках. 

Колісніченко Людмила Леонтіївна  

Погрібна Людмила Сергіївна  
 
Гордовенко Віктор Петрович  
 
Волошина Ольга Василівна   
 
Вова Тетяна Олександрівна  
 
Ртіщева Віталія Сергіївна  

  
  


