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На №_____________ від __________________

Керівникам закладів, установ,
підприємств, які належать до сфери
управління МОЗ України
Упорядкування обліку
державного майна
Міністерство охорони здоров’я України на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 30.11.05 № 1121 "Про затвердження Методики
проведення інвентаризації об’єктів державної власності" направляє до
виконання інструктивний листа Фонду державного майна України (далі –
ФДМУ) від 11.05.2006 № 10-15-6871 про порядок упорядкування обліку
юридичних осіб, проведення інвентаризації державного майна та надання
відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, що додається.
ФДМУ розробив автоматизовану систему “Юридичні особи” (АС
“Юридичні особи”) з мережевим та багаторівневим рішенням для формування
бази даних щодо:


державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, інших
господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права
держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває
державне майно;



нерухомого майна державних підприємств, їх об’єднань, установ та
організацій, у тому числі те, що передано в оренду, концесію, та
державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських
організацій,

програмний модуль якого розміщено у мережі Інтернет на веб-сайті ФДМУ
(http://www.spfu.gov.ua/ukr/  об’єкти держвласності  створення Реєстру)
та який необхідно встановити в термін до 01.04.2018 на комп’ютерному
обладнанні користувача для подальшого використання в роботі відповідно до
керівництва користувача по веденню баз даних.
В термін до 26.03.2018 необхідно визначити відповідальних осіб за
ведення АС “Юридичні особи” та надати до МОЗ України за електронною
адресою zvt2018@gmail.com інформацію з зазначенням ПІБ відповідальних
осіб, номерів телефонів та електронної адреси на яку буде направлено файл
першої посилки.

У разі виникнення питань за довідками звертатись до Відділу методології
бухгалтерського обліку та фінансової звітності за телефоном 253-48-06 та до
співробітників Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та
прогнозування ФДМУ:
з питань інсталяції та функціонування АС “Юридичні особи”:

за
телефоном (044) 200-31-93, (044) 254-34-02
(E-mail:
rdmu@spfu.gov.ua);
з питань методологічного характеру:
 8 (044) 200-34-36 ; 8 (044) 285-48-49 стосовно державного майна.
Також, просимо взяти до уваги інструктивний лист ФДМУ від 11.01.2012
№ 10-15-372 «Щодо організаційних заходів на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 09.11.2011 № 1145» .
Додаток на 12 арк. в 1 прим.
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