
  

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

12.05.2020                            м. Запоріжжя                                                      № 187

Про ведення обліку об’єктів державної власності, що належать до сфери
управління  Запорізької  обласної  державної  адміністрації,  районних
державних адміністрацій Запорізької області

Керуючись  статтями  13,  15,  19  Закону  України  «Про  місцеві  державні
адміністрації»,  Законом  України  «Про  управління  об’єктами  державної
власності», Методикою проведення інвентаризації об’єктів державної власності,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121, зі
змінами  та  доповненнями  (далі  –  Методика),  спільним  наказом  Фонду
державного  майна  України,  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі
України від 18 липня 2013 року № 1092/848 «Про затвердження   структури
Єдиного  реєстру  об’єктів  державної   власності»,  який  зареєстрований  у
Міністерстві   юстиції   України   07   серпня   2013   року  за  №  1344/23876,
враховуючи  інструктивний  лист  Фонду  державного  майна  України  від
11.05.2006  №  10-15-6871,  з  метою  забезпечення  ведення  обліку  об’єктів
державної  власності,  що належать до сфери управління Запорізької  обласної
державної  адміністрації,  районних  державних  адміністрацій  Запорізької
області, надання відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної власності,
забезпечення  прийняття  облдержадміністрацією,  райдержадміністраціями
ефективних управлінських рішень щодо державного майна, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.  Першого  заступника,  заступників  голови,  керівника  апарату
облдержадміністрації згідно з функціональним розподілом обов’язків,  керівників
структурних  підрозділів  облдержадміністрації,  голів  райдержадміністрацій
області забезпечити в межах повноважень:

1)  щодо  юридичних  осіб  державної  форми  власності,  що  належать  до
сфери  управління  Запорізької  обласної  державної  адміністрації,  районних
державних адміністрацій Запорізької області:

постійне ведення обліку юридичних осіб;
державну  реєстрацію  нових  юридичних  осіб,  змін  у  відомостях  про

юридичні особи та надання протягом 15 днів з дати реєстрації до Департаменту
економічного  розвитку  і  торгівлі  облдержадміністрації  відомостей  про



зареєстровані:  нові  юридичні  особи  за  формами  1,  2  (додаються),  зміни  у
відомостях про юридичних осіб за формою 1;

2) щодо нерухомого державного майна, що належить до сфери управління
облдержадміністрації,  райдержадміністрацій  та  перебуває  на  балансах  їх
апаратів,  структурних підрозділів та/або на балансах державних підприємств,
об’єднань,  установ,  організацій,  що  належать  до  сфери  управління
облдержадміністрації, райдержадміністрацій:

постійне ведення обліку нерухомого державного майна;
оформлення  свідоцтв  про  право  державної  власності  на  об’єкти

нерухомого  державного  майна  та  надання  протягом  10  днів  від  дати  їх
отримання  до  Департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі
облдержадміністрації копій відповідних документів;

виявлення  державного  майна,  яке  тимчасово  не  використовується,  та
внесення відповідно до вимог законодавства пропозицій щодо його подальшого
використання  (передача  до  сфери  управління  інших  органів,  уповноважених
управляти  об’єктами  державної  власності,  оренда,  приватизація,  списання
тощо);

проведення  щороку  інвентаризації  такого  майна  на  31  грудня  звітного
року та надання до 15 лютого року, наступного за звітним, до Департаменту
економічного розвитку і торгівлі  облдержадміністрації інформації про наявне
нерухоме державне майно за формою 2;

проведення  у  випадках,  передбачених  у  п.  5  Методики,  позапланових
інвентаризацій  нерухомого  державного   майна  та надання  протягом  5 днів
до  Департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі  облдержадміністрації
відповідних інвентаризаційних відомостей за формою 3 (додається)  разом  із
копіями  підтверджуючих  документів  (договорів  купівлі-продажу,  оренди,
концесії; актів приймання-передачі, списання тощо);

3) подання не пізніше 35 днів після закінчення І-ІІІ звітних кварталів та
65 днів після закінчення звітного року до Департаменту економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації річних фінансових та статистичних звітностей
(форми: № 1 «Баланс», № 2 «Звіт про фінансові результати», № 1-Б «Звіт про
фінансові  результати і  дебіторську та кредиторську заборгованість»,  № 1-ПВ
«Звіт  з  праці»,  № 1-підприємництво «Звіт  про основні  показники діяльності
підприємства»)  по  суб’єктах  господарювання,  що  належать  до  сфери
управління облдержадміністрації, райдержадміністрацій.

2. Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації:
1) надавати апаратам, структурним підрозділам облдержадміністрації та

райдержадміністрацій методологічну допомогу з питань упорядкування обліку
юридичних осіб, інвентаризації нерухомого державного майна;

2)  узагальнювати  інформацію  щодо  обліку  юридичних  осіб,
інвентаризації нерухомого державного майна, фінансову і статистичну звітність
суб’єктів  господарювання,  вносити  ці  відомості  до  інформаційної  частини
Єдиного реєстру об’єктів державної власності за допомогою Автоматизованої
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системи  «Юридичні  особи»  та  подавати  щороку  до  25  квітня  до  Фонду
державного майна України;

3) надавати щороку до 15 травня голові облдержадміністрації інформацію
про стан виконання цього розпорядження.

3.  Визнати  таким,  що  втратило  чинність,  розпорядження  голови
облдержадміністрації  від  11.06.2012  № 268 «Про ведення  обліку  юридичних
осіб  та  об’єктів  державної  власності,  що  належать  до  сфери  управління
облдержадміністрації, райдержадміністрацій», зі змінами.

4.  Контроль за  виконанням цього розпорядження покласти  на  першого
заступника голови облдержадміністрації Івана Федорова.

Голова Віталій ТУРИНОК
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