
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ
2019 р. сесія 7 скликання

Про затвердження Порядку передачі об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної власності”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 вересня 1998 року №1482 “Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності”, з метою підвищення ефективності 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області, враховуючи висновки постійних комісій обласної 
Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації і з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок передачі об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення 13 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року №432 “Про затвердження 
Положень щодо окремих питань комунальної власності”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.) і з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення___сесії

Вінницької 
обласної Ради 7 скликання 
в ід __________ року № ___

ПОРЯДОК
передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл,

селищ, міст Вінницької ооласті

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Цивільного та Господарського 
кодексів України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
“Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності”.

2. Порядок визначає основні засади безоплатної передачі:
- об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницької ооласті у власність інших територіальних громад;
- об’єктів права власності інших територіальних громад у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;
- об’єктів права спільної власності територіальних громад шляхом 

обміну між ними;
- майна від одного балансоутримувача об’єкту права спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до іншого.

3. Передача об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області до державної власності та із державної 
власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області відбувається у порядку встановленому Законом України 
“Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” та 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності”.

4. Об’єктами передачі, згідно з цим Порядком є майно, що на праві 
спільної власності належить територіальним громадам сіл, селищ, міст 
Вінницької області далі -  майно):

- єдині (цілісні) майнові комплекси підприємств, установ, закладів, 
організацій, їх структурних підрозділів. Структурний підрозділ може бути 
об’єктом передачі після виділення його в установленому порядку в цілісний 
майновий комплекс на підставі розподільного балансу^

- нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного 
будівництва, а також нежитлові приміщення після виділення їх в окрему 
облікову одиницю (інвентарний об’єкт) та за умови подальшого укладення з 
іншими балансоутримувачами будинку, в якому передаються приміщення, 
договору про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової 
території);

інше окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім 
нерухомого);

- об’єкти житлового фонду та інші об’єкти соціальної інфраструктуру 
які перебувають у господарському віданні чи оперативному управлінні 
підприємств, установ, закладів, організацій або не увійшли до статутного 
капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації 
(корпоратизації), у тому числі незавершені будівництвом.



5. Дія цього Порядку не поширюється:
- на майно, щодо якого, відшвідно до законодавства та нормативно- 

правових актів України, встановлені обтяження (застава, іпотека, податкова 
застава) або встановлена заборона суду чи інших уповноважених органів на 
вчинення дій щодо майна;

- на цілісні майнові комплекси підприємств, установ, закладів, 
організацій, їх структурних підрозділів у зв’язку з прийняттям рішення про їх 
приватизацію.

6. Ініціатива щодо передачі об’єктів права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області може виходити 
відповідно від ооласної Ради, підприємств^ установ, закладів, організацій, за 
якими закріплено це майно ̂ на праві оперативного управління чи 
господарського відання, відповідних органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади.

II. Передача майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Вінницької області

1. Передача майна територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області у власність інших територіальних громад, а також приймання майна 
від інших територіальних громад у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області здійснюється за рішенням Вінницької 
обласної Ради.

2. Для розгляду питання передачі майна у власність іншої 
територіальної громади, відповідно до Регламенту обласної Ради, надаються 
наступні документи:

- звернення з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності передачі 
майна;

- лист відповідної ради про порушення клопотання та рішення про 
надання згоди на прийняття майна у власність;

- погодження відповідного галузевого департаменту, управління, іншого 
структурного підрозділу облдержадміністрації, яке здійснює повноваження з 
управління суб’єктом господарювання;

- відомість про майно, яке пропонується передати за даними 
бухгалтерського обліку (найменування, площа (для нерухомого майна), 
первісна та залишкова вартість, витяги з реєстрів, інвентарна справа, 
землевпорядні документи, технічний паспорт, рік випуску чи забудови, 
інвентарний та заводський (серійний) номер, інші дані);

- відомості про відсутність на нього майнових претензій від третіх осіб, 
обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується 
передати (разом з відповідними підтверджуючими документами).

2.1. Для розгляду питання приймання майна інших територіальних 
громад у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області, відповідно до Регламенту обласної Ради, надаються наступні 
документи:

звернення ініціатора з техніко-економічним обґрунтуванням 
доцільності передачі майна;

- рішення відповідної ради про передачу майна;
- погодження відповідного галузевого департаменту, управління, іншого 

структурного підрозділу облдержадміністрації, яке здійснює повноваження з 
управління суб’єктом господарювання;

- відомість про майно, яке пропонується передати за даними 
бухгалтерського обліку (найменування, місцезнаходження, площа, первісна та 
залишкова вартість, витяги з реєстрів, інвентарна справа, землевпорядні 
документи, технічний паспорт, рік випуску чи забудови, інвентарний та 
заводський (серійний) номер, інші дані);

- відомості про відсутність на нього претензій від третіх осіб, обтяжень 
чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується передати 
(разом з відповідними підтверджуючими документами).



3. У разі передачі майна територіальних пзомад сіл, селищ, міст 
Вінницької області шляхом обміну надаються звіти аоо акти про оцінку майна.

Замовником оцінки майна, що пропонується для передачі шляхом 
обміну, є підприємства, установи, заклади, організації, які є 
балансоутримувачами цього майна.

Рецензування звітів про оцінку майна здійснюється відповідно до вимог 
чинного законодавства.

У разі коли об’єктами передачі є єдині (цілісні) майнові комплекси 
підприємства, установ, закладів, організацій, нерухоме майно (у тому числі 
об’єкти незавершеного будівництва), їх вартість визначається шляхом 
проведення незалежної оцінки майна. Вартість іншого окремого індивідуально 
визначеного майна визначається на підставі даних бухгалтерського обліку за 
умови її відповідності справедливій ринковій ціні.

III. Передача майна з балансу на баланс підприємств, установ, закладів, 
організацій, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,

селищ, міст Вінницької області

1. Передача майна з балансу на баланс підприємств, установ, 
закладів, організацій, що є об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, проводиться в наступному 
порядку:

- первісною (переоціненою) вартістю за одиницю до 100 000 гривень -  
за розпорядженням голови обласної Ради;

- первісною (переоціненою) вартістю за одиницю від 100 000 гривень -  
за рішенням сесії Вінницької обласної Ради.

2. Для розгляду питання щодо передачі майна з балансу на баланс між 
зазначеними юридичними особами, надаються наступні документи:

звернення підприємства, установи, закладу, організації, що передає
майно;

- згода сторони, що приймає майно;
- погодження на передачу відповідних галузевих департаментів, 

управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, що 
здійснюють повноваження з управління суб’єктом господарювання;

- економічне обгрунтування доцільності передачі майна;
- відомість про майно, яке пропонується передати за даними 

бухгалтерського обліку (найменування, первісна та залишкова вартість, рік 
випуску, витяги з реєстрів, інвентарна справа, технічний паспорт, інвентарний 
та заводський (серійнии) номер, інші дані);

- копії технічних паспортів (для транспортних засобів);
- відомості про відсутність майнових претензій на це майно від третіх 

осіб, обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що 
пропонується передати (разом з відповідними підтверджуючими 
документами).

IV. Комісія з питань передачі

1. Передача та приймання об’єктів права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області здійснюється 
комісією з питань приймання-передачі об’єктів.

Комісія утворюється стороною, яка приймає об’єкт.
До складу комісії входять представники (зрганів місцевого 

самоврядування; органів виконавчої влади; відповідного галузевсзго 
Департаменту, управління, іншого структурного _ підрозділу 
облдержадміністрації; відповідних підприємств, установ, закладів, організацій, 
які передають та приймають майно.

2. Передача оформляється актом приймання-передачі. Акт складається у 
чотирьох примірниках, підписується головою та членами комісії і 
затверджується органом, який утворив комісію.



3. До акта приймання-передачі (єдиного) цілісного майнового 
комплексу додаються:

- копія статуту (положення) підприємства;
- копія виписки з ЄДРПОУ;
- контракт з керівником (за наявності);
- договір оренди єдиного (цілісного) майнового комплексу;
- договори оренди нежитлових приміщень;
- бухгалтерський баланс (кошторис доходів і витрат), складений на 

останню звітну дату.

До акта приймання-передачі нерухомого та окремого індивідуально- 
визначеного майна додаються:

- документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно;
- копія свідоцтва про реєстрацію об’єкта культурної спадщини як 

пам’ятки;
- виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, 

про вартість об’єкта передачі;
- титули будов та проектно-кошторисна документація -  у разі передачі 

об’єкті незавершеного будівництва;
- договори оренди нежитлових приміщень.

4. Передача підприємств, установ, закладів, організацій проводиться 
разом з їх активами, фондами, планами фінансово-господарської діяльності 
тощо, а об’єкти незавершеного будівництва -  також з проектно-кошторисною 
документацією, актами виконаних робіт, платіжними документами, довідкою, 
затвердженою в установленому порядку про відсутність боргових зобов’язань.

Передача об’єктів житлового фонду здійснюється разом із вбудованими 
і прибудованими приміщеннями, зовнішніми мережами електро-, тепло-, газо-, 
водопостачання та водовідведення, а також будівлями, призначеними для 
обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та 
водопровідні споруди, обладнання тощо).

6. Право на управління об’єктом передачі виникає з дати затвердження 
акта приймання-передачі.


