
         
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85
                                                       www.spfu.gov.ua  Код ЄДРПОУ 00032945

   № ________________
На № 7/34.3/13153-21  від 06.09.2021

Обласні та Київська міська
державні адміністрації

Міністерство розвитку громад
та територій України

Щодо надання інформації про окремі питання
та відповідальних осіб

На лист Міністерства розвитку громад та територій України від 06.09.2021 
№ 7/34.3/13153-21 до протокольного рішення за підсумками наради, яка 
відбулася 31 серпня 2021 року (далі – Протокольне рішення), щодо виконання 
завдання, передбаченого пунктом 5 Рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної 
політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом 
Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021, Фонд державного 
майна України (далі – Фонд) повідомляє.

До пункту 2.4 Протокольного рішення
Інформація щодо питань, які надані обласними державними 

адміністраціями, зокрема проведення інвентаризації об’єктів державної 
власності, наведена у додатку до цього листа.

До пункту 2.5 Протокольного рішення
Надаємо відповідальних осіб стосовно надання консультацій з питань, 

зокрема щодо проведення інвентаризації об’єктів державної власності, а саме:
Каленюка Ігоря Михайловича – заступника начальника відділу методичної 

підтримки та адміністрування Управління ведення Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності Департаменту цифрового розвитку та ІТ Фонду державного 
майна України (тел. 044 200 31 98, e-mail: rdmu@spfu.gov.ua);

Прокуратову Тетяну Всеволодівну – головного спеціаліста відділу 
методичної підтримки та адміністрування Управління ведення Єдиного реєстру 
об’єктів державної власності Департаменту цифрового розвитку та ІТ Фонду 
державного майна України (тел. 044 200 35 08).

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Заступник Голови Фонду                                                                   Юлія БЄЛОВА

Світлана Дацюк (044) 200 33 39

http://www.spfu.gov.ua/


Додаток 

до листа Фонду державного майна України 

 

Інформація щодо питань,  

які надані обласними державними адміністраціями,  

зокрема проведення інвентаризації об’єктів державної власності  

(до пункту 2.4 протокольного рішення за підсумками наради,  

яка відбулася в Мінрегіоні 31 серпня 2021 року) 

 

Відповідно до статті 326 Цивільного Кодексу України:  

- «від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють 

відповідно органи державної влади» (частина друга);  

- «управління майном, що є у державній власності, здійснюється 

державними органами, а у випадках, передбачених законом, може 

здійснюватися іншими суб'єктами» (частина третя). 

Правові основи управління об'єктами державної власності визначає Закон 

України «Про управління об’єктами державної власності» (далі – Закон). 

Відповідно до статті 1 Закону управління об'єктами державної власності – 

здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, 

іншими суб’єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації 

прав держави як власника таких об’єктів, пов’язаних з володінням, 

користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством 

України, з метою задоволення державних та суспільних потреб. 

Положеннями статті 3 Закону визначені об’єкти управління державної 

власності, зокрема майно державних підприємств, установ, організацій, 

державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не 

увійшло до їх статутних капіталів або залишилося після ліквідації підприємств 

та організацій тощо, статті 4 – суб’єкти управління об’єктами державної 

власності. 

Згідно зі статтею 6 Закону уповноважені суб’єкти управління об’єктами 

державної власності відповідно до покладених на них завдань, зокрема, ведуть 

облік об’єктів державної власності, що перебувають в їх управлінні, 

здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких 

об’єктів, забезпечують проведення інвентаризації майна державних 

підприємств, установ, організацій, господарських структур відповідно до 

визначеного Кабінетом Міністрів України порядку, приймають рішення щодо 

умов їх подальшого використання і забезпечують щокварталу надання 

розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр) 

відомостей про об'єкти державної власності для формування і ведення 

зазначеного Реєстру. 

Реєстр, який є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, 

оброблення, захисту та надання інформації про об’єкти державної власності, 

формується та ведеться Фондом відповідно до законів України «Про Фонд 

державного майна України», «Про управління об’єктами державної власності» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 467 «Про 

затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності».  



2 
 

Механізм проведення інвентаризації об’єктів державної власності та 

надання відомостей про об’єкти державної власності до Реєстру визначено 

Методикою проведення інвентаризації об’єктів державної власності, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада  

2005 року № 1121 (далі – Методика № 1121). 

Згідно з вищезазначеними нормативно-правовими актами суб’єкти 

управління ведуть облік об’єктів державної власності, що перебувають в сфері їх 

управління, та приймають рішення про проведення інвентаризації державного 

майна, відповідно до яких отримують щороку від юридичних осіб 

(балансоутримувачів державного майна) пооб'єктний перелік державного 

майна в паперовому вигляді за формою № 2б «Відомості про державне майно» 

(наказ Фонду державного майна України від 03 лютого 2006 року № 197 «Про 

затвердження форм надання відомостей про об'єкти державної власності», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2006 року за  

№ 380/12254), яка формується на підставі даних інвентаризаційних описів  

(пункт 7  Методики № 1121). 

За даними, наданими суб’єктами управління до Фонду з метою внесення 

до Реєстру, Фонд (лист від 30.07.2021 № 10-15-17529) на адреси Міністерства 

юстиції України та обласних і Київської міської державних адміністрацій надав з 

Реєстру переліки нерухомого державного майна (1 млн. об’єктів, крім об’єктів, 

розташованих на території АР Крим та м. Севастополя), зокрема даних за 

структурою форми № 2б «Відомості про державне майно»,  у розрізі областей, 

міста Києва (доручення Прем’єр-міністра України від 19.07.2021  

№ 19111/66/1-21 до абзацу першого підпункту 2.8 пункту 2 Протокольного 

рішення за підсумками наради щодо виконання завдання пункту 5 Рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року). 

Довідково: Суб’єктам управління було доручено забезпечити проведення позапланової 

інвентаризації нерухомого державного майна, яке перебуває у сфері їх управління, відповідно 

до вимог Методики № 1121 (доручення Прем’єр-міністра України від 19.07.2021  

№ 19111/66/1-21 до підпункту 2.10 пункту 2 Протокольного рішення за підсумками наради 

щодо виконання завдання пункту 5 Рішення Ради національної безпеки і оборони України  

від 15 квітня 2021 року). 

У свою чергу Фонд звернувся до суб’єктів управління (лист від 30.07.2021  

№ 10-15-17609) щодо надання відомостей про нерухоме державне майно, яке перебуває у 

сфері їх управління, зокрема даних про таке майно в електронному вигляді за структурою 

форми № 2б «Відомості про державне майно» та узагальнену інформацію про це майно в 

паперовому вигляді за формою зведеного акта, затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 30 листопада 2011 року № 1730, з метою внесення змін до Реєстру.  

Форма № 2б «Відомості про державне майно» оприлюднена на сайті Фонду 

(http://www.spfu.gov.ua → Діяльність  → Єдиний реєстр об’єктів державної власності → 

Інформація про об’єкти державної власності), 
 

http://www.spfu.gov.ua/

	Z:\212\__ДАЦЮК\3_1321_Інвентаризація_майна_п5_РНБО\На сайт_ФДМУ\доповнення_\10_15_21566_.pdf
	Z:\212\__ДАЦЮК\3_1321_Інвентаризація_майна_п5_РНБО\На сайт_ФДМУ\доповнення_\Додаток_до_листа_10_15_21566_на_ОДА_проблемні_питання_0т.pdf

		admin
	2021-11-23T13:32:57+0000
	admin
	barCode




