
Рішення колегії  Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області   

 

29.06.2016                  м. Запоріжжя 

 По першому питанню порядку денного щодо роботи регіонального відділення з 

питань управління об’єктами державної власності, що не увійшли до статутних капіталів 

господарських товариств в процесі приватизації, та залишилися на їх балансах, колегія 

вирішила : 

1. Інформацію в.о. начальника відділу управління корпоративними правами та 

державним майном регіонального відділення Тимченка Л.Л. про роботу регіонального 

відділення з питань управління об’єктами державної власності, що не увійшли до 

статутних капіталів господарських товариств в процесі приватизації та залишилися на їх 

балансах, взяти до відома. 

2. Регіональному відділенню ФДМУ по Запорізькій області  забезпечити 

проведення перевірок утримання та використання об'єктів державної власності, які у 

процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, у 

порядку,  визначеному чинним законодавством.                 

 По другому питанню порядку денного щодо проблемних питань передачі у 

комунальну власність територіальних громад області об’єктів державного житлового 

фонду, що не увійшли до статутних капіталів господарських товариств в процесі 

приватизації, та залишилися на їх балансах, колегія вирішила: 

1. Інформацію в.о. начальника відділу управління корпоративними правами та 

державним майном регіонального відділення Тимченка Л.Л. про проблемні питання 

передачі у комунальну власність територіальних громад області об’єктів державного 

житлового фонду, що не увійшли до статутних капіталів господарських товариств в 

процесі приватизації та залишилися на їх балансах, взяти до відома. 

2. Регіональному відділенню ФДМУ по Запорізькій області : 

 - продовжити роботу з органами місцевого самоврядування щодо  вирішення 

питання прийняття у комунальну власність відповідних територіальних громад 

державного житлового фонду та об’єктів інженерної інфраструктури, що його обслуговує; 

Термін: постійно 

- підготувати звернення до Запорізької обласної державної адміністрації та 

Запорізької обласної ради щодо сприяння у вирішенні питання прийняття у комунальну 

власність державного житлового фонду, який  у процесі приватизації не увійшов до 

статутних капіталів господарських товариств, розташованих на території Запорізької 

області; 

Термін: до 30.07.2016 

- ініціювати  розгляд питання прийняття у комунальну власність державного 

житлового фонду, який  у процесі приватизації не увійшов до статутних капіталів 

господарських товариств, розташованих на території Запорізької області, на засіданнях  

колегії Запорізької обласної державної адміністрації за участі представників органів 

приватизації та органів місцевого самоврядування; 

Термін: до 30.07.2016 

- попередити керівників підприємств-балансоутримувачів про 

відповідальність за невиконання вимог Закону України «Про Про передачу об'єктів права 

державної  та комунальної власності» та недопустимість гальмування  процедури передачі 

державного житлового фонду до комунальної власності територіальних громад 

Запорізької області. 

- Термін: до 30.07.2016  

- підготувати та провести спільну нараду представників регіонального 

відділення та Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради 

для обговорення питання щодо прискорення  передачі гуртожитку за адресою: вул. 

Олімпійська, 26а та житлових будинків за адресами: вул. Благовіщенська (стара назва – 
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Ілліча), 41, проспект Соборний (стара назва -Леніна), 106а  до комунальної власності м. 

Запоріжжя. 

- Термін: до 30.07.2016  

 

3. По третьому питанню порядку денного щодо результатів внутрішніх 

аудитів, проведених спеціалістами сектору контролю та аудиту регіонального відділення  

в 2015 році, колегія вирішила: 

1. Інформацію завідувача сектору контролю та аудиту Болгарової О.Ф. щодо 

результатів внутрішніх аудитів проведених спеціалістами  сектору контролю та аудиту в 

2015 році взяти до відома. 

2. Завідувачу сектору контролю та аудиту забезпечити проведення 

внутрішнього аудиту в регіональному відділенні відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

 По четвертому питанню порядку денного щодо стану виконавської дисципліни  

в регіональному відділенні за результатами 5 місяців 2016 року,  колегія вирішила: 

1. Інформацію начальника відділу організаційно-документального та 

інформаційного забезпечення регіонального відділення Руденко Г.В. про стан 

виконавської дисципліни у регіональному відділенні за результатами 5 місяців 2016 року 

взяти до відома.  

2. Заступнику начальника відділу організаційно-документального та 

інформаційного забезпечення регіонального відділення забезпечити подальшу роботу 

щодо  контролю якості виконавської дисципліни, виконання доручень вищих органів 

влади та ФДМУ, правоохоронних органів, опрацювання документів міністерств, відомств, 

підприємств та звернень громадян України.  

   Термін : постійно   

 По п’ятому питанню порядку денного щодо орієнтовного плану роботи колегії 

регіонального відділення в II півріччі 2016 року,  колегія вирішила: 

 

 Інформацію  начальника регіонального відділення  Спіріної О.Д. про орієнтовний 

план роботи колегії регіонального відділення в II півріччі 2016 року взяти до відома 

 

 

 

 

 

 

Голова колегії,  

начальник регіонального відділення            О.Д.Спіріна 

 

 

 

 

Секретар колегії          В.М.Чорна 


