АКТУАЛЬНО

В межах проєкту «Акценти для виборця»

ДЛЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Як впливає воєнний стан, а також утворення військової адміністрації
(ВА) на функціонування КП територіальної громади (ТГ)
Факт введення в Україні режиму воєнного стану, а також
утворення ВА на рівні області та району не впливає на правовий
режим функціонування КП. КП продовжують функціонувати і
підпорядковуватись органам місцевого самоврядування.

Утворення ВА на
рівні населеного
пункту зумовлює
підпорядкування
КП вказаній ВА

ВА не має
повноважень
реорганізовувати,
ліквідовувати і
створювати нові КП

ВА має повноваження щодо
залучення КП для виконання
оборонних заходів та заходів
пов’язаних з обслуговуванням
населення ТГ

ЗОКРЕМА, ВА МАЄ ПОВНОВАЖЕННЯ:
використання потужності та трудових ресурсів підприємств, установ і
організацій (ПУО) усіх форм власності для потреб оборони, змінення режиму
їхньої роботи, проведення інших змін виробничої діяльності, а також умов
праці відповідно до законодавства про працю;
залучення на договірних засадах ПУО незалежно від форми власності до
участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст,
координації цієї роботи на відповідній території;
розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції,
виконання робіт (послуг), необхідних для ТГ, на підприємствах, в установах
та організаціях;
залучення на договірних засадах коштів ПУО незалежно від форми
власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а
також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання
на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на
заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у
комунальній власності відповідних ТГ, забезпечення їх належного утримання
та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
встановлення для ПОУ, що перебувають у комунальній власності відповідних
ТГ, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого
бюджету;
здійснення управління майном, яке перебуває у комунальній власності
відповідної ТГ (крім вирішення питань відчуження, у тому числі і шляхом
приватизації комунального майна та надання комунального майна в оренду
на строк понад один рік);
забезпечення доведення до ПУО незалежно від форми власності, а також
населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на ПУО відповідно до
законодавства;
сприяння організації виробництва і поставок у війська підприємствами та
організаціями, що перебувають у комунальній власності, замовленої
продукції, послуг, енергоресурсів;
встановлення режиму роботи підприємств комунального господарства,
торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що
перебувають у комунальній власності відповідних ТГ.
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