
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.12.2019 м. Полтава №915

Про приймання-передачу 
державного майна

Відповідно до статей 6, 15, 3, 28, 39 Закону України „Про місцеві 
державні адміністрації”, Положення про порядок передачі об’єктів права 
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 вересня 1998 р. № 1482 „Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності” (зі змінами), (далі -  Положення), розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 150-р „Про віднесення 
будівлі спортивної школи у м. Полтаві до сфери управління Полтавської 
обласної державної адміністрації”, з метою ефективного використання 
державного майна:

1. Утворити Комісію з питань приймання-передачі державного майна 
зі сфери управління Фонду державного майна України до сфери управління 
Полтавської обласної державної адміністрації (далі -  Комісія) та затвердити її 
склад.

2. Комісії до 25 грудня 2019 р. здійснити приймання-передачу 
державного майна - будівлі спортивної школи за адресою: м. Полтава, 
вул. Соборності, 37, та подати на затвердження голові обласної державної 
адміністрації акт приймання-передачі.

3. Делегувати виконання пункту 1 1 Положення Управлінню у справах 
сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

4. Передати державне майно, відповідно до акта приймання-передачі, 
в управління Управлінню сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу 
функціональних повноважень.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Полтавської обласної 
державної адміністрації
I I  .12.2019 №915

СКЛАД
Комісії з питань приймання-передачі державного майна зі сфери управління 
Фонду державного майна України до сфери управління Полтавської обласної

державної адміністрації

Бойко
Катерина Валеріївна

- керівник апарату облдержадміністрації, голова 
Комісії

Іщенко
Інна Сергіївна

- директор Департаменту економічного розвитку, 
торгівлі та залучення інвестицій 
облдержадміністрації, заступник голови Комісії

Касич
Алла Юріївна

- начальник відділу управління державною та 
спільною власністю територіальних громад 
управління підприємництва, торгівлі та 
регуляторної політики Департаменту 
економічного розвитку, торгівлі та залучення 
інвестицій облдержадміністрації, секретар 
Комісії

Дорош
Сергій Петрович

Члени Комісії:

- директор КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа 
імені 0. Бутовського Полтавської обласної ради 
(за згодою)

Караваєва 
Тетяна Валеріївна

- начальник юридичного відділу апарату 
облдержадміністрації
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Лелюк
Олександр Сергійович

заступник начальника відділу Управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації

Лосев
Сергій Якович

начальник управління кадрового,
інформаційного та господарського забезпечення 
Департаменту фінансів облдержадміністрації

Шевчук
Ірина Миколаївна

начальник відділу приватизації, управління 
державним майном та корпоративними правами 
держави Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та 
Сумських областях (за згодою)

Директор Департаменту 
економічного розвитку, 
торгівлі та залучення 
інвестицій облдержадміністрації І. ІЩЕНКО


