
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

21.08.2004                                          
 N 367  

 
 
 
 
Про запобігання порушенням  
при реформуванні земельних і  
майнових відносин  
 
 
 Керуючись п. 9 ст. 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації” та враховуючи доручення Кабінету Міністрів України                         
від 02.08.2004 № 14736/6/1-04, з метою запобігання порушень у процесі  
реформування аграрного сектора економіки: 
 
 1. Створити робочу групу для запобігання порушенням при реформуванні 
земельних і майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах області 
(далі – робоча група). 

 
2. Затвердити склад робочої групи (додається). 
 

 3. Затвердити графік проведення виїзних засідань членів робочої групи з 
метою виявлення причин порушення законності при реформуванні земельних і 
майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах по районах області 
(додається). 
 
  4. Робочій групі: 
 4.1. організувати проведення виїзних засідань членів робочої групи щодо 
запобігання й усунення виявлених недоліків при реформуванні земельних і 
майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах та дієвого захисту 
прав власності на землю і майно в процесі їх реалізації; 
 4.2. на підставі узагальнених даних вжити відповідних заходів щодо 
усунення недоліків і порушень законодавства в процесі реформування 
земельних і майнових відносин, внести пропозиції стосовно притягнення до 
відповідальності керівників реформованих господарств, які допустили при 
цьому зловживання, зволікання, безвідповідальність і перевищення службових 
обов’язків. 
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5. Головам райдержадміністрацій: 
 5.1. створити аналогічні робочі групи в районах; 
 5.2. забезпечити взаємодію робочих груп обласної і районної державних 
адміністрацій; 
 5.3. визначити перелік реформованих колективних сільськогосподарських 
підприємств, з яких надходить найбільша кількість скарг і звернень громадян, і з 
метою врегулювання соціальної напруженості на території господарств  
організувати проведення, з залученням представників місцевих органів 
самоврядування, зустрічей членів робочих груп з колишніми членами 
реформованих підприємств; 
 5.4. проводити висвітлення в місцевих засобах масової інформації питань 
щодо організації прийому громадян, роботи “відкритих дверей”, “гарячих” 
телефонних ліній тощо; 
 5.5. інформувати головне управління сільського господарства і 
продовольства облдержадміністрації з приводу проведеної роботи та вжиття 
відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень у процесі 
реформування земельних і майнових відносин щомісяця до 25 числа звітного 
періоду, починаючи з вересня поточного року. 
 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
обласної державної адміністрації Вегерю С.М. 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації          В.П. Березовський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


