
Управлінські рішення станом на 01.07.2019 (по Полтавській області) 

 

Протягом ІІ кварталу 2019 року регіональним відділенням :  

- погодження на передачу нерухомого майна та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна із сфери управління одних уповноважених 

органів управління до сфери управління інших уповноважених органів 

управління не надавалися; 

- погодження на передачу об’єктів права комунальної власності у 

державну власність не надавалися. 

У державній власності станом на 30.06.2019 перебуває 306 об'єктів. 

Протягом ІІ кварталу 2019 року регіональним відділенням реалізовано 

управлінських рішень щодо7 об’єктів: 

 

 

За результатом проведеної роботи, на підставі прийнятих органом 

місцевого самоврядування та регіональним відділенням рішень, протягом ІІ 

кварталу 2019 року до комунальної власності міста Полтава передано 2 

гуртожитки, які були включені до Регіональної програми передачі гуртожитків у 

власність територіальних громад міст, селищ та сіл Полтавської області на 2012-

2015 роки та Програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади 

міста Полтави та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на 2010 – 

Управлінські рішення  Кількість 

Приватизовано  4 

Передано в оренду   0 

Передано  до комунальної власності  2 

Передано до сфери управління міністерств та інших 

органів виконавчої влади  

0 

Передано господарським товариствам  на умовах 

договору зберігання 

1 

Списано  0 

Відчужено 0 

Прийнято інші управлінські рішення (з зазначенням 

прийнятих рішень) 

0 

Всього  7 



2015 роки, та підлягали передачі до комунальної власності міста Полтави в 2013 

році. 

У звітному періоді складно графіки перевірок та проведено перевірки 

стану утримання, збереження та використання державного майна 13 об’єктів 

 

 

За результатами перевірок виявлено факти порушення збереження 10 

об’єктів (за формою 5є-2Р  ІППС «ЕТАП - Майно» 10-незадовільний стан. 

Для усунення цих порушень вжито заходів: 

 

 

Балансоутримувач об’єктів 

позастатутного майна 

Кількість об’єктів, що перевіряються 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва Житловий 

фонд 

Інженерна 

інфраструктура, 

устаткування, 

обладнання, 

тощо 

Соц. – 

культурного 

призначення 

ЦО Інші 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

13938877 ПАТ “Россава”       1 1   

13929660 ПП «ЕЛСИС»    2    1   

845817 ВАТ "Сокільське" 7 7         

25170795 
ТОВ 

“Полтаварибпром” 

1 1       1 1 

Заходи Кількість Результат 

Звернення до правоохоронних органів, тощо   

Звернення  суб’єктам господарювання 

(балансоутримувачам) про відновлення 

майна, відшкодування збитків 

  

Запропоновано укласти договір зберігання, 

схову, тощо 

  

Надані пропозиції щодо прийняття 

управлінських рішень 

7 

 

 

 

 

 

Щодо створення комісії по 

обстеженню житла, з 

метою зняття статусу 

житлового будинку та 

прийняття іншого 

управлінського рішення. 

Інше 3 Щодо списання з обліку 

захисних споруд 


