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Про стан інвентаризації
нерухомого державного майна

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.10.2007
№ 346 «Про проведення інвентаризації об’єктів державної власності», з
метою надання відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної власності
(далі - Реєстр) проведена інвентаризація нерухомого державного майна, яке
за станом на 31.12.2007 обліковувалося на балансах облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів, та майна державних
підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, які за даними Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) на
дату проведення інвентаризації належали до сфери їх управління.
За результатами проведеної інвентаризації на балансах 15 з 209
юридичних осіб, які належать до сфери управління облдержадміністрації, її
структурних підрозділів, райдержадміністрацій, обліковується 70 об’єктів
нерухомого державного майна загальною залишковою вартістю майже
4,2 млн. грн.
Під час проведення інвентаризації були виявлені чисельні помилки у
формах подачі інформації про результати інвентаризації державного майна,
порушення строків їх подання, що свідчить про неналежний рівень
організації виконання вимог розпорядження голови облдержадміністрації від
16.10.2007 № 346 «Про проведення інвентаризації об’єктів державної
власності».
Так, Великобілозерською, Кам’янсько-Дніпровською, Куйбишевською
райдержадміністраціями були надані інвентаризаційні відомості за формою
старого зразка;
Бердянською,
Василівською,
Великобілозерською,
Вільнянською,
Кам’янсько-Дніпровською
райдержадміністраціями
–
інвентаризаційні форми заповнені не в повному обсязі.
Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури
облдержадміністрації не було забезпечено своєчасне та у повному обсязі
подання достовірних інвентаризаційних відомостей щодо нерухомого
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державного майна, яке обліковується на балансі Мелітопольського
державного
підприємства
магістральних
нафтопродуктопроводів
«Мелітопольтранснафтопродукт», порушений термін надання копії
фінансового плану підприємства.
Після додаткового опрацювання з Василівською, Веселівською,
Вільнянською, Кам’янсько-Дніпровською, Розівською та Чернігівською
райдержадміністраціями питання про належність нерухомого майна до
державної власності в Реєстрі по 40 об’єктах змінено визначення форми
власності з державної на комунальну. Як було з’ясовано, за результатами
проведених в 2005-2006 роках інвентаризацій зазначені райдержадміністрації
надавали відомості відносно цих об’єктів, як по об’єктах державної
власності, тоді як це майно передано лише в оперативне управління і
належить до комунальної власності відповідних територіальних громад сіл,
селищ та міст Запорізької області.
З 70 об’єктів нерухомого державного майна, по яких
райдержадміністраціями надані інвентаризаційні відомості, по 65 - не
проведено державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що не
дозволяє здійснювати ефективне управління цим майном.
Керуючись ст. 13 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005
№ 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів
державної власності», з метою забезпечення в подальшому внесення до
Реєстру достовірних та у повному обсязі відомостей про нерухоме державне
майно, подання до Фонду державного майна України інформації про
результати проведення інвентаризації нерухомого державного майна:
1. Заступнику голови – керівнику апарату, керівникам структурних
підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій:
1.1. посилити контроль за дотриманням термінів проведення
інвентаризації нерухомого державного майна, надання інформації про її
результати до головного управління економіки облдержадміністрації та
якості підготовки цієї інформації відповідно до розпорядження голови
облдержадміністрації від 16.10.2007 № 346 «Про проведення інвентаризації
об’єктів державної власності»;
1.2. активізувати роботу щодо оформлення свідоцтв на право
державної власності на об’єкти нерухомого державного майна, яке
обліковується на балансах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх
структурних підрозділів, на балансах державних підприємств, їх об’єднань,
установ та організацій, які за даними ЄДРПОУ належать до сфери їх
управління та актів землекористування в установленому законодавством
порядку.
Про результати роботи надати до 01.01.2009 до головного управління
економіки облдержадміністрації відповідну інформацію.
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У подальшому в міру отримання правовстановлюючих документів на
нерухоме державне майно надавати їх копії до головного управління
економіки облдержадміністрації до 10 числа місяця, що настає за звітним
кварталом;
1.3. у разі проведення позапланової інвентаризації, як це передбачено в
п. 5 Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, яка
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121,
та
після
завершення
процедури
оформлення
необхідних
правовстановлюючих документів про рух державного майна, до 20 числа
місяця, що настає за звітним кварталом, надавати до головного управління
економіки облдержадміністрації інформацію для її внесення до Реєстру, а
саме:
1.3.1. стосовно майна, яке обліковується на балансі, за формою,
встановленою в розпорядженні голови облдержадміністрації від 16.10.2007
№ 346 «Про проведення інвентаризації об’єктів державної власності»;
1.3.2. стосовно майна, по якому прийняте управлінське рішення, за
формою, що додається та яка розміщена в мережі Інтернет на Веб-сайті
облдержадміністрації (http://www.zoda.gov.ua/ua  юридичним особам 
інвентаризація об’єктів державної власності  нерухоме майно державних
підприємств, установ).
Водночас подавати копії документів, які підтверджують такий рух
державного майна (договорів купівлі-продажу, оренди, концесії; актів
прийому-передачі, списання тощо).
2.
Головному
управлінню
економіки
облдержадміністрації
продовжувати методологічне супроводження проведення інвентаризації
нерухомого державного майна.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови облдержадміністрації Фукса Г.Г.
Тимчасово виконуючий обов’язки
голови
обласної
державної
адміністрації

О.В. Старух

