
№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

1 Адміністративне приміщення районної ради смт Любешів, вул. Незалежності, 5 Камінь-Каширська районна рада Любешівська селищна рада Камінь-Каширська районна рада не прийняла рішення про 

передачу майнового комплексу

2 Котельня та її майно і земельна ділянка Луцький р-н, смт. Мар’янівка,  вул. Соборна, 3 Луціька районна рада Марянівська селищна рада Рішенням Луцької районної ради Волинської області від 12.02.2021 

№ 4/18 «Про безоплатну передачу нежитлових приміщень, об’єктів 

та майна зі спільної комунальної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Луцького району в користування на правах 

господарського відання КП «Райтеплобуд» передано безоплатно 

нежитлові приміщення та комунальне майно зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Луцького району в 

користування на правах господарського відання КП «Райтеплобуд» 

з постановкою на баланс, зокрема, приміщення котельні ЗОШ І-ІІІ 

ступеня смт Мар'янівка

3 Приміщення котельні площею 49,3 кв. м та майно, земельна 

ділянка

Луцький р-н, с. Борочиче, вул. Шкільна, 5 Луцька районна рада Марянівська селищна рада Рішенням Луцької районної ради Волинської області від 12.02.2021 

№ 4/18 «Про безоплатну передачу нежитлових приміщень, об’єктів 

та майна зі спільної комунальної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Луцького району в користування на правах 

господарського відання КП «Райтеплобуд» передано безоплатно 

нежитлові приміщення та комунальне майно зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Луцького району в 

користування на правах господарського відання КП «Райтеплобуд» 

з постановкою на баланс, зокрема, приміщення котельні ЗОШ І-ІІІ 

ступеня с. Брани.

4 Амбулаторія смт. Мар'янівка, сіл Брани та Бужани, ФАПи сіл 

Ржищів, Борочиче, Цегів, Довгів, Галичани, Скригове, 

Борисковичі

Луцький р-н смт. Мар'янівка, вул. Шкільна, 3, с. Брани вул. Задворська, с. Бужани, 

вул. Млинова, 2

Луцька районна рада Марянівська селищна рада Амбулаторії та ФАПи, які розташовані на території Мар'янівської 

селищної ради знаходяться на балансі Комунального 

некомерційного підприємства "Горохівський центр первинної 

медичної допомоги" Горохівської міської ради. Мар'янівська 

селищна рада має намір отримати зазначені амбулаторії  ФАПи у 

свою комунальну власність

5 нежитлове приміщення (адміністративна будівля, де 

розміщені апарат та структурні підрозділи Горохівської 

міської ради) площею 1656,6 кв.м.

Луцький район, місто Горохів, вулиця Шевченка, будинок 17 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної ради

6 нежитлове приміщення площею 318,7 кв.м. Луцький район, місто Горохів, вулиця Шевченка, будинок 21 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної 

ради. На підставі рішення Луцької районної ради від 15.04.2021 

року № 5/14 дане майно включено в Перелік першого типу 

об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні

7 нежитлове приміщення, 4-ий поверх адміністративного 

приміщення ради сільськогосподарських підприємств площею 

482,4 кв.м.

Луцький район, місто Горохів, вулиця Незалежності, будинок 2 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної ради

Інформація станом на 29.04.2021

ІНФОРМАЦІЯ    АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

щодо проблемних питань по передачі  установ/закладів/об'єктів/тощо спільної власності територіальних громад району до 

комунальної власності територіальних громад 

Волинська  область



№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

8 нежитлове приміщення площею 433,6 кв.м. Луцький район, місто Горохів, вулиця Б.Хмельницького, будинок 2А Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної 

ради. На підставі рішення Луцької районної ради від 15.04.2021 

року № 5/14 дане майно включено в Перелік першого типу 

об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні

9 нежитлове приміщення загальною площею 699,3 кв.м. Луцький район, місто Горохів, вулиця Шевченка, будинок 6 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної ради

10 нежитлове приміщення площею 596 кв.м. Луцький район, місто Горохів, вулиця Шевченка, будинок 15 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної ради

11 недобудований терапевтичний корпус Горохівської ЦРЛ Луцький район, місто Горохів, вулиця Паркова, будинок 22 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної ради

8 приміщення котельні, її майно та земельна ділянка під нею 

площею 38 кв.м.

Луцький район, село Мирне, вулиця Шкільна, будинок 22 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної 

ради. На підставі рішення Луцької районної ради від 15.04.2021 

року № 5/14 дане майно включено в Перелік першого типу 

об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні

9 приміщення котельні, її майно та земельна ділянка під нею 

площею 94,9 кв.м.

Луцький район, місто Горохів, вулиця Грушевського, 5А Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної 

ради. На підставі рішення Луцької районної ради від 15.04.2021 

року № 5/14 дане майно включено в Перелік першого типу 

об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні

10 приміщення котельні, її майно та земельна ділянка під нею 

площею 19 кв.м.

Луцький район, село Холонів, вулиця Шкільна, будинок 1 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної 

ради. На підставі рішення Луцької районної ради від 15.04.2021 

року № 5/14 дане майно включено в Перелік першого типу 

об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні

11 приміщення котельні, її майно та земельна ділянка під нею 

площею 100 кв.м.

Луцький район, село Звиняче, вулиця Шкільна, 40 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної 

ради. На підставі рішення Луцької районної ради від 15.04.2021 

року № 5/14 дане майно включено в Перелік першого типу 

об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні

12 приміщення котельні, її майно та земельна ділянка під нею 

площею 23 кв.м.

Луцький район, село Журавники, вулиця Шкільна, 1 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної 

ради. На підставі рішення Луцької районної ради від 15.04.2021 

року № 5/14 дане майно включено в Перелік першого типу 

об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  
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установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

13 приміщення котельні, її майно та земельна ділянка під нею Луцький район, місто Горохів, вулиця Паркова, 22 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної 

ради. На підставі рішення Луцької районної ради від 15.04.2021 

року № 5/14 дане майно включено в Перелік першого типу 

об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні

14 автобус пасажирський YOUYIZGT 6831 DH 2008 року 

випуску; автомобіль ВАЗ 21015; автомобіль "Газель" 

вантажний

Луцький район, місто Горохів Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної ради

15 гараж на шість боксів Луцький район, місто Горохів, вулиця Шевченка, будинок 17 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної 

ради. На підставі рішення Луцької районної ради від 15.04.2021 

року № 5/14 дане майно включено в Перелік першого типу 

об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні

16 нежитлове приміщення площею 80,5 кв.м. Луцький район, місто Горохів, вулиця Шевченка, будинок 21 Луцька районна рада Горохівська міська рада станом на даний час дане майно не передано громаді, відповідні 

акти приймання-передачі не підготовлено і не надано для 

підписання. Майно передано в користування на праві 

господарського відання КП "Райтеплобуд" Луцької районної 

ради. На підставі рішення Луцької районної ради від 15.04.2021 

року № 5/14 дане майно включено в Перелік першого типу 

об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні

17 приміщення котельні площею 26  кв. м та майно, земельна 

ділянка.

Луцький р-н, с. Борочиче, вул. Шкільна, 5 Луцька районна рада Мар'янівська селищна рада Рішенням Луцької районної ради Волинської області від 12.02.2021 

№ 4/18 «Про безоплатну передачу нежитлових приміщень, об’єктів 

та майна зі спільної комунальної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Луцького району в користування на правах 

господарського відання КП «Райтеплобуд» передано безоплатно 

нежитлові приміщення та комунальне майно зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Луцького району в 

користування на правах господарського відання КП «Райтеплобуд» 

з постановкою на баланс, зокрема, приміщення котельні ЗОШ І-ІІІ 

ступеня с. Борочиче. 

1 Мар'янівський фельдшерський пункт 52180, Дніпропетровська обл.,П'ятихатський район,с.Мар'янівка,вул.Миру,309
Спільна власність територіальної 

громади П'ятихатського району

Жовтоводська міська територіальна 

громада

відсутність реєстрації в Державному реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно

2
Центр надання медико-санітарної допомоги Сиельниківського 

району
Дніпропетровська обл., м.Синельникове, вул.Гоголя, 19 Синельниківська районна рада

Раївська сільська територіальна 

громада

Майно Центру первинної медико-санітарної допомоги району 

передане одній із територіальних громад району. Разом з 

амбулаторіями та ФАПами які розташовані на території всього 

району передана адміністративна будівля. Адмін будівля 

знаходиться поза межами громади якій переданий ЦПМД, частина 

будівлі використовується для надання комерційних послуг. В даній 

будівлі є частка нашого майна, яким шляхом виділити цю частку?

3
Комунальний заклад "ДОК "Дніпро" Синельниківського 

району
Херсонська область, с.Щасливцеве Синельниківська районна рада

Раївська сільська територіальна 

громада

Майно було утворене при пайовій участі сільськогосподарських 

господарств (підприємств), що знаходились на території певних 

сільських (селищних) рад і знаходиться на території яка не 

належить жодній із створених  територіальних громад. Як повинно 

бути розподілене зазначене майно між ТГ?

4
Комунальний заклад «Черкаський заклад загальної середньої 

освіти» Черкаської селищної ради
51272 Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, cмт Черкаське, вул. Лісна, 23 Новомосковська районна рада

Черкаська селищна територіальна 

громада
Заклад переданий без землі, відсутні акти на землю

Дніпропетровська область 

3



№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

5
Комунальний заклад «Гвардійський заклад загальної середньої 

освіти» Черкаської селищної ради

51272 Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, cмт Гвардійське, вул. 

Ювілейна, 11
Новомосковська районна рада

Черкаська селищна територіальна 

громада

Заклад переданий без землі, відсутні акти на землю; Незавершені 

проекти:- «Капітальний ремонт КЗ Гвардійський ЗЗСО»;- 

«Капітальний ремонткухні з їдальнею КЗ Гвардійський ЗЗСО»

6
Комунальний заклад «Гвардійська амбулаторія загальної 

практики – сімейної медицини»

51272 Дніпропетровська обл.,  Новомосковський р-н, cмт Гвардійське, вул. 

Ювілейна, 12
Новомосковська районна рада

Черкаська селищна територіальна 

громада
Заклад переданий без землі, відсутні акти на землю

7

Комунальне підприємства побутового обслуговування 

населення «Промінь» Дніпровської районної ради, ІК 

юридичної особи 03053149

Дніпровський район, місто Підгородне, вулиця Центральна, будинок 25 Дніпровська районна рада
Пігородненська міська 

територіальна громада

Дніпровська районна рада прийняла рішення про передачу 

комунального підприємства та майнового комплексу від 09 вересня 

2020 № 655-30/VІІ «Про надання згоди на передачу комунального 

підприємства побутового обслуговування населення «Промінь» 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» зі спільної 

власності. територіальних громад сіл, селищ, міста Дніпровського 

району у комунальну власність Підгородненської міської ради», але 

потім, оновленим складом депутатського корпусу   Дніпровська 

районна рада прийняла рішення про скасування від 28 січня 2021 

року №   «Про скасування рішення Дніпровської районної ради від 

09 вересня 2020 року № 655-30/VІІ «Про надання згоди на 

передачу комунального підприємства побутового обслуговування 

населення «Промінь» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області» зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міста Дніпровського району у комунальну 

власність Підгородненської міської ради». На сьогодні Дніпровська 

районна рада вимагає гроші за передачу. Ця будівля дуже потрібна 

Підгородненській міській громаді для розміщення структурних 

підрозділів новоствореної Підгородненської міської громади. 

1 Комунальне некомерційне підприємство "Новоград-

Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання"

м. Новоград-Волинський, вул. Наталії Оржевської, 13 Новоград-Волинська районна рада 

(повинна передати)

Новоград-Волинська міська 

територіальна громада

районною радою не приймається рішення щодо передачі об'єктів 

спільної власності 

2 Комунальне некомерційне підприємство "Новоград-

Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об'єднання"

м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 28/2 Новоград-Волинська районна рада 

(повинна передати)

Новоград-Волинська міська 

територіальна громада

районною радою не приймається рішення щодо передачі об'єктів 

спільної власності 

3 Підприємство Новоград- Волинська центральна міськрайонна 

аптека №217

м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 29 Новоград-Волинська районна рада 

(повинна передати)

Новоград-Волинська міська 

територіальна громада

районною радою не приймається рішення щодо передачі об'єктів 

спільної власності 

1. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини КНП 

"Ужгородський районний ЦПМСД" Ужгородської районної 

ради

Ужгородський район, м. Чоп, вул. Приозерна, 4 Ужгородська районна рада Чопська міська територіальна 

громада

Рішення про передачу прийнято, але будівля не передається. 

Рухоме майно медичного призначення частково вивозиться

2. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини КНП 

"Ужгородський районний ЦПМСД" Ужгородської районної 

ради

Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Яблонева, 38 Ужгородська районна рада Чопська міська територіальна 

громада

Рухоме та нерухоме майно станом на 27.04.2021 не передано

3. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини КНП 

"Ужгородський районний ЦПМСД" Ужгородської районної 

ради

Ужгородський район, с. Есень, вул. Мала, 58 Ужгородська районна рада Чопська міська територіальна 

громада

Рухоме та нерухоме майно станом на 27.04.2021 не передано

4. Фельдшерсько-акушерський пункт КНП "Ужгородський 

районний ЦПМСД" Ужгородської районної ради

Ужгородський район, с. Тисаашвань, вул. Петефі, 40 Ужгородська районна рада Чопська міська територіальна 

громада

Рухоме та нерухоме майно станом на 27.04.2021 не передано

5. Фельдшерсько-акушерський пункт КНП "Ужгородський 

районний ЦПМСД" Ужгородської районної ради

Ужгородський район, с. Петрівка, вул. Шевченка, 3 Ужгородська районна рада Чопська міська територіальна 

громада

Рухоме та нерухоме майно станом на 27.04.2021 не передано

6. Фельдшерсько-акушерський пункт КНП "Ужгородський 

районний ЦПМСД" Ужгородської районної ради

Ужгородський район, с. Солока, вул. Есенська, 1 Ужгородська районна рада Чопська міська територіальна 

громада

Рухоме та нерухоме майно станом на 27.04.2021 не передано

7. Дитяче відділення КНП "Ужгородська районна клінічна 

лікарня Ужгородської районної ради"

Ужгородський район, м. Чоп, вул. Квітова, 4 Ужгородська районна рада Чопська міська територіальна 

громада

Ужгородською районною радою не прийнято рішення про 

передачу об'єкту

8. Поліклінічне відділення КНП "Ужгородська районна клінічна 

лікарня" Ужгородської районної ради

Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 3 Ужгородська районна рада Чопська міська територіальна 

громада

Ужгородською районною радою прийнято рішення про передачу 

об'єкту до переліку майна, яке буде передаватися в комерційну 

оренду

9. Чопська філія КНП "Ужгородська районна клінічна лікарня 

Ужгородської районної ради"

Ужгородський район, м. Чоп, вул. Приозерна, 4 Ужгородська районна рада Чопська міська територіальна 

громада

Рішення про передачу прийнято, але будівля не передається

Житомирська область

Закарпатська область 

4



№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

10. Будівля Тячівського районного центру дитячої та юнацької 

творчості

м.Тячів, вул. Нересенська, 3 Тячівська районна рада Тячівська міська територіальна 

громада

Відсутнє рішення сесії райради про передачу

11. Будівля Тячівського районного організаційно-методичного 

центру культури і мистецтва (районний будинок культури)

м.Тячів, вул. Незалежності, 40 Тячівська районна рада Тячівська міська територіальна 

громада

Відсутнє рішення сесії райради про передачу

1 Комунальне некомерційне підприємство Коломийська 

центральна районна лікарня (будівля жіночої консультації)

м.Коломия, вул. Театральна, 54 Коломийська районна рада Коломийська міська рада Не прийнято рішення Коломийською районною радою

2 Гаражі м.Коломия, вул. Драгоманова, 4а Коломийська районна рада Коломийська міська рада Не прийнято рішення Коломийською районною радою

3 Коломийське міськрайонне управління юстиції, дирекція 

фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, архівний відділ РДА, Коломийська 

організація УТМР, Коломийське відділення Українська 

пожежно-страхова компанія 

м.Коломия, вул.Міцкевича, 8 Коломийська районна рада Коломийська міська рада Не прийнято рішення Коломийською районною радою

4 Коломийська районна рада, РДА, фінансове управління  РДА м.Коломия, вул. Верещинського, 17 Коломийська районна рада Коломийська міська рада Не прийнято рішення Коломийською районною радою

5 Коломийське управління Державного казначейства у місті 

Коломия, Управління ДМС в Івано-Франківській області

м.Коломия, вул. бульвар Лесі Українки, 41 Коломийська районна рада Коломийська міська рада Не прийнято рішення Коломийською районною радою

6 Долинське виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства

Калуський район, м. Долина, проспект Незалежності,5 Калуська районна рада Долинська ТГ Калуська районна рада  прийняла рішення  від 27.10.2020.№945-

49/2020  про передачу даного підприємства громаді.   Майно  

(частина обєктів, приміщень, будівель), яке закріплене за даною  

юридичною особою і на її балансі і передається громаді  без 

правоустановчих документів (технічний паспорт, свідоцтво про 

право власності), частина майна у податковій заставі та іпотеці,  

з’ясувалося про боргові зобов’язання, що утворилися на кінець 

бюджетного періоду становлять: ПДФО станом на 01.01.2021 року-

224500,00 гривень, станом на квітень 2021 року- 2852000,00 

гривень; заробітня плата-станом на 01.01.2021 року - 101700,00 

гривень, станом на квітень 2021 року- 2489000,00 гривень; 

електроенергія станом на 01.01.2021 року  - 2770000,00 гривень та 

станом на квітень 2021 року - 2498000,00 гривень; платежі до 

бюджету -2510000,00 гривень та станом на квітень 2021 року - 

2927000,00 гривень.

7 Комунальне некомерційне підприємство «Долинська 

багатопрофільна лікарня» Долинської  районної ради 

Калуський район, м. Долина, проспект Незалежності,5 Калуська районна рада Долинська ТГ Наявні боргові зобов’язання, що утворилися на кінець бюджетного 

періоду  (станом на 01.01.2021 року борг становив - 1313200,00 

гривень, а станом на квітень 2021 року борг за водопостачання та 

водовідведення становить 1713234,54 гривень, за електроенергію- 

717795,80 гривень, за дрова-143840,00гривень). Калуська районна 

рада  не передала обєкт-стоматологічну поліклініку, яка була на 

балансі даної юридичної особи  (та 23 квітня 2021 року прийняла 

рішення про передачу  стоматполіклініки на баланс районної ради 

).

8 КНП "Центр первинної медичної допомоги Калуський район, м. Долина, проспект Незалежності,5 Калуська районна рада Долинська ТГ Передано юридичну особу та майно (рухоме та нерухоме), 

закріплене за нею, частина обєктів ФАП без правоустановчих 

документів (технічний паспорт, свідоцтво про право власності), 

частина одиниць транспортних засобів не перереєстровані на 

юрособу.Наявні боргові зобов’язання (станом на 01.01.2021року- 

203тис. гривень, а станом на квітень 2021 року: вода та 

водолвідведення- 14914,65гривень, вода-9314,65гривень, стоки-

5600,00гривень, електроенергія-53930,95 гривень, природній газ- 

168324,53гривень, розподіл газу- 18239,61 гривень).

9 Інші обєкти спільної власності, що знаходяться на території 

ТГ

Калуський район, м. Долина, проспект Незалежності,5 Калуська районна рада Долинська ТГ Калуська районна рада не передає громаді інші обєкти, які  що 

знаходяться на території ТГ:приміщення кінотеатру, вечірньої 

школи, друкарні, стоматологічної поліклініки, частини військомату. 

Частина обєктів, які передані без  правоустановчих документів 

(технічний паспорт, свідоцтво про право власності)

Івано-Франківська область 

5



№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

10 Рухоме майно Калуський район, м. Долина, проспект Незалежності,5 Калуська районна рада Долинська ТГ Питання щодо передачі рухомого майна  (яке знаходяться у гаражі 

адміністративного приміщення по проспекту Незалежності,5 в м. 

Долина),   комп’ютерну техніку та меблі (які залишились в 

адміністративному приміщенні по проспекту Незалежності,5 м. 

Долина після ліквідації Долинської районної ради.   

11 Ланчинська міська лікарня НКП "НАДВІРНЯНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" НАДВІРНЯНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

78455, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, смт. Ланчин, вулиця 

Незалежності, 156

Надвірнянська районна рада Ланчинська територіальна громад Затягується процес передачі майна зі строни Надвірнянської 

міської ради

12 Будівля амбулаторії загальної практики, сімейної медицини с. 

Манява

Івано-Франківський район, с. Манява, вул. Шевченка,3 Івано-Франківська Має прийняти Солотвинська 

селищна ТГ

Івано-Франківською районною радою прийнято рішення одо 

передачі будівлі у комунальну власнісність Богородчанської 

селищної територіальної громади. Хоча даний об'єкт знаходиться 

на території Солотвинської селищної громади та обслуговує 

жителів даної громади. Відповідно до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями) майно, що 

знаходиться на території громади підлягає передачі у комунальну 

власність відповідної громади.

13 Будівля амбулаторії загальної практики, сімейної медицини с. 

Пороги

Івано-Франківський район, с. Пороги, вул. Січових стрільців, 93 Івано-Франківська Має прийняти Солотвинська 

селищна ТГ

Івано-Франківською районною радою прийнято рішення одо 

передачі будівлі у комунальну власнісність Богородчанської 

селищної територіальної громади. Хоча даний об'єкт знаходиться 

на території Солотвинської селищної громади та обслуговує 

жителів даної громади. Відповідно до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями) майно, що 

знаходиться на території громади підлягає передачі у комунальну 

власність відповідної громади.

14 Будівля амбулаторії загальної практики, сімейної медицини с. 

Яблунька

Івано-Франківський район, с. Яьлунька, вул. А. Могильницького, 51А Івано-Франківська Має прийняти Солотвинська 

селищна ТГ

Івано-Франківською районною радою прийнято рішення одо 

передачі будівлі у комунальну власнісність Богородчанської 

селищної територіальної громади. Хоча даний об'єкт знаходиться 

на території Солотвинської селищної громади та обслуговує 

жителів даної громади. Відповідно до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями) майно, що 

знаходиться на території громади підлягає передачі у комунальну 

власність відповідної громади.

1 Обухівський районний центр культури і дозвілля м. Обухів, вул. Київська, 117 Обухівська районна рада Обухівська міська територіальна 

громада

Передано, як юридична особа публічного права. Рішення 

Обухівської районної ради щодо передачі приміщення відсутнє.

2 Обухівський районний будинок культури м. Обухів, вул. Київська, 12 Обухівська районна рада Обухівська міська територіальна 

громада

Передано, як юридична особа публічного права. Рішення 

Обухівської районної ради щодо передачі приміщення відсутнє 

3 Обухівський районний територіальний центр соціального 

обслуговування (будівля відділення стаціонарного догляду для 

постійного проживання (будинок престарілих))

с. Германівка, вул. Б. Хмельницького, 13 Обухівська районна рада Обухівська міська територіальна 

громада

Передано, як юридична особа публічного права. Рішення 

Обухівської районної ради щодо передачі приміщення відсутнє 

4 Комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної 

ради "Обухівська центральна районна лікарня"

юридична адреса: 07820, Київська обл., м. Українка, вул. Київська, 1, фактична 

адреса: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 52

Обухівська районна рада Обухівська міська територіальна 

громада

Передано, як юридична особа публічного права. Рішення 

Обухівської районної ради щодо передачі приміщення відсутнє.  

5 Комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної 

ради "Обухівська районна стоматологічна поліклініка"

юридична адреса: 07820, Київська обл., м. Українка, вул. Соснова,6 Фактична 

адреса: 08703, Київська обл. Обухівський район,м. Обухів, вул. Київська , 144

Обухівська районна рада Обухівська міська територіальна 

громада

Передано, як юридична особа публічного права. Рішення 

Обухівської районної ради щодо передачі приміщення відсутнє. 

6 Приміщення трьох амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини - Германівська, Красненська та Григорівська 

Київська обл., Обухівський р-н., с. Германівка, вул. Б. Хмельницького, 15, с. 

Григорівка, пров. Героїв Майдану, 14, с. Красне Перше

Обухівська районна рада Обухівська міська територіальна 

громада

Відсутність рішення Обухівської районної ради, дані приміщення 

викоритовуються Комунальним некомерційним підприємством 

Української міської ради "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги", а мають бути передані Комунальному некомерційному 

підприємству Обухівської міської ради "Обухівський міський центр 

первинної медико-санітарно допомоги"

Київська область
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

7 Обухівський районний центр творчості дітей та юнацтва юридична адреса:08751, Київська обл, Обухівський район, с.Красна Слобідка, вул. 

Кабанця, 2

Обухівська районна рада Обухівська міська територіальна 

громада

Передано, як юридична особа публічного права.

8 Комунальний заклад  «Вишгородський міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат» 

07301, м. Вишгород, вул. Шкільна, 29 Вишгородська районна рада Вишгородська міська 

територіальна громада 

Непередані об'єкти нерухомого майна.                                                    

Не прийнято рішення Вишгородською районною радою про 

передачу майна

9 Комунальний заклад "Вишгородська районна стоматологічна 

поліклініка"

07301, м. Вишгород,   вул. Набережна,  6-А Вишгородська районна рада Вишгородська міська 

територіальна громада 

Не прийнято рішення Вишгородською районною радою про 

передачу майна

10 ВРКП "Вишгородтепломережа" 07301, м.Вишгород,  вул. Кургузова 3В Вишгородська районна рада Вишгородська міська 

територіальна громада 

Не прийнято рішення Вишгородською районною радою про 

передачу майна

11 Комунальне підприємство "Вишгородська центральна 

районна аптека   № 23" 

07301, м. Вишгород,      вул. Шолуденка, буд.6 Вишгородська районна рада Вишгородська міська 

територіальна громада 

Не прийнято рішення Вишгородською районною радою про 

передачу майна

12 Комунальне підприємство ВРР "Навчально - спортивна база" 07301, м. Вишгород,     вул. Спортивна, 1 Вишгородська районна рада Вишгородська міська 

територіальна громада 

Не прийнято рішення Вишгородською районною радою про 

передачу майна

13 Комунальне підприємство "Вишгородське бюро технічної 

інвентаризапції"

07301, м. Вишгород,   проспект Шевченка, 1 Вишгородська районна рада Вишгородська міська 

територіальна громада 

Не прийнято рішення Вишгородською районною радою про 

передачу майна

14 Вишгородська районна центральна бібліотечна система 07301, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 8 Вишгородська районна рада Вишгородська міська 

територіальна громада 

Не прийнято рішення Вишгородською районною радою про 

передачу майна

15 ВРКП «Комунальник» (офіс) 07301, м.Вишгород, вул.Набережна, 8А Вишгородська районна рада Вишгородська міська 

територіальна громада 

Не прийнято рішення Вишгородською районною радою про 

передачу майна

16 ВРКП «Комунальник» (виробнича база) 07301, м.Вишгород, вул.Шолуденка, 16А Вишгородська районна рада Вишгородська міська 

територіальна громада 

Не прийнято рішення Вишгородською районною радою про 

передачу майна

17 Адміністративний будинок 07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1 Вишгородська районна рада Вишгородська міська 

територіальна громада 

Не прийнято рішення Вишгородською районною радою про 

передачу майна

18 Адміністративний будинок 07301, м.Вишгород,  вул. Кургузова, 5 Вишгородська районна рада Вишгородська міська 

територіальна громада 

Не прийнято рішення Вишгородською районною радою про 

передачу майна

1 Перший поверх адміністративного приміщення, де 

знаходиться Центр надання адміністративних послуг 

Новоукраїнської районної державної адміністрації

Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 52/1 Новоукраїнська районна рада 

Кіровоградської області

Новоукраїнська міська рада 

Новоукраїнського району 

Кіровоградської області

Новоукраїнська міська рада неодноразово зверталася (у т.ч. шляхом 

прийняття відповідних рішень міської ради) до Новоукраїнської 

районної ради з клопотанням про безоплатну передачу у 

комунальну власність Новоукраїнської міської територіальної 

громади майна із спільної власності територіальних громад 

Новоукраїнського району - першого поверху адміністративного 

приміщення з котельнею та гаражем для облаштування Центру 

надання адміністративних послуг Новоукраїнської міської 

територіальної громади. Проте, на даний час вказане приміщення 

до Новоукраїнської міської територіальної громади не передане.

2 Адміністративне приміщення та господарські будівлі, які 

займає Новоукраїнська районна рада та Новоукраїнська 

дитяча музична школа 

Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 61 Новоукраїнська районна рада 

Кіровоградської області

Новоукраїнська міська рада 

Новоукраїнського району 

Кіровоградської області

Новоукраїнська міська рада неодноразово зверталася (у т.ч. шляхом 

прийняття відповідних рішень міської ради) до Новоукраїнської 

районної ради з клопотанням про безоплатну передачу у 

комунальну власність Новоукраїнської міської територіальної 

громади майна із спільної власності територіальних громад 

Новоукраїнського району. Районною радою передано до 

комунальної власності Новоукраїнської міської територіальної 

громади музичну школу лише як установу, з рухомим майном. 

Рішенням районної ради відмовлено в передачі нерухомого майна, 

а тому Новоукраїнська міська рада вимушена орендувати у 

районної ради дане приміщення для розташування музичної школи

3 Адміністративне приміщення, де знаходиться державна 

установа "Центр пробації"

Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 70 Новоукраїнська районна рада 

Кіровоградської області

Новоукраїнська міська рада 

Новоукраїнського району 

Кіровоградської області

Дане приміщення передано районною радою в оренду державній 

установі "Центр пробації"

4 Комплекс будівель РКП "Новоукраїнка-паливо"  Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Чайковського, 15 Новоукраїнська районна рада 

Кіровоградської області

Новоукраїнська міська рада 

Новоукраїнського району 

Кіровоградської області

Рішенням районної ради у 2016 році продовжено на 10 років термін 

дії договору оренди даного цілісного майнового комплексу РКП 

"Новоукраїнка-паливо", укладеного з ТОВ "Сатурн"

Кіровоградська область

7



№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

5 Комплекс будівель, де знаходиться Новоукраїнська районна 

державна адміністрація 

Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 59 Новоукраїнська районна рада 

Кіровоградської області

Новоукраїнська міська рада 

Новоукраїнського району 

Кіровоградської області

Дане приміщення у січні 2021 року передане районною радою в 

оренду терміном на 1 рік наступним організаціям: Новоукраїнській 

районній державній адміністрації, Ганнівській, Глодоській та 

Рівнянській сільським територіальним громадам, Державній 

екологічній інспекції придніпровського округу (Дніпропетровська 

та Кіровоградська області)

6 Ціла нежитлова будівля(адмінприміщення) Кропивницький район, м. Бобринець, вул. Незалежності, 80 Бобринецька районна рада 

Кіровоградської області

Бобринецька міська рада Має місце спір між Бобринецькою міською радою і 

Кетрисанівською сільською радою (вони є співласниками майна 

спільної власності бувшого району щодо правомірності передачі 

його лише Кетрисанівській сільській раді)

7 Комплекс будівель (бувша друкарня) Кропивницький район, м. Бобринець, вул. Соборна, 78 Бобринецька районна рада 

Кіровоградської області

Бобринецька міська рада Має місце спір між Бобринецькою міською радою і 

Кетрисанівською сільською радою (вони є співласниками майна 

спільної власності бувшого району щодо правомірності передачі 

його лише Кетрисанівській сільській раді)

8 Комплекс будівель (гаражі та бокси райвідділу освіти) Кропивницький район, м. Бобринець, вул. Миколаївська, 21 Бобринецька районна рада 

Кіровоградської області

Бобринецька міська рада Має місце спір між Бобринецькою міською радою і 

Кетрисанівською сільською радою (вони є співласниками майна 

спільної власності бувшого району щодо правомірності передачі 

його лише Кетрисанівській сільській раді)

1 будівля Попаснянської районної  ради Сєвєродонецький район, місто Попасна, площа Миру ,2 Сєвєродонецька районна рада
Попаснянська міська територіальна 

громада

Сєвєродонецька районна рада в порушення частини 10 розділу V 

Закону України «Про місцеве самоврядування» має намір замість 

передачі будівлі Попаснянської районної ради здійснити продаж 

цієї будівлі  Попаснянській міській територіальній громаді.

1 Верхньосиньовидненська ЗОШ І-ІІІ ст.
Україна, Львівська обл. Сколівський р-н., смт. В.Синьовидне, М.Грушевського 13, 

82613
Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

2 Корчинська ЗОШ І-ІІІ ст.
Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Корчин, вул. Т. Шевченка, 100, 

82616
Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

3 Підгородецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Підгородці, вул. Степана Бандери, 

37, 82612
Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

4 ОНЗ Сколівська АГ Україна, Львівська область, м.Сколе, вул. Степана Бандери, 2, 82600 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

5 філія Кам'янський ЗЗСО І-ІІ ст.
Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Кам'янка вул. Івана Франка, 33, 

82600
Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

Примітка. Новоукраїнською міською радою прийнято рішення від 26 січня 2021 року № 126, яким ініційовано перед Новоукраїнською районною радою безоплатну передачу вищевказаних приміщень із спільної власності територіальних громад міста і сіл Новоукраїнського району у 

комунальну власність Новоукраїнської міської територіальної громади.

Львівська область 

Луганська область 
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

6 філія Сколівський ЗЗСО І ст. Україна, Львівська область, м.Сколе, вул. Степана Бандери, 2, 82600 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

7 Сколівська ЗОШ І-ІІІ ст. Україна, Львівська область,  м.Сколе, вул. Шашкевича, 2, 82600 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

8 Сколівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 Україна, Львівська область, м.Сколе, вул. Кн. Святослава, 40 , 82600 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

9 Труханівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Труханів, вул. Січових Стрільців, 

4, 82618
Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

10 Гребенівська ЗОШ І-ІІ ст.
Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Гребенів, вул. Шевченка, 79, 

82634
Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

11 Коростівська ЗОШ І-ІІ ст.
Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Коростів, вул. Лесі Українки, 77, 

79, 82630
Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

12 Крушельницький НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"
Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Крушельниця, вул. 

Б.Хмельницького, 2, 82617
Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

13 Нижньосиневидненська ЗОШ І-ІІ ст.
Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Нижнє Синьовидне, вул. Данила 

Галицького, 28 , 82615
Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

14 Сопітська ЗОШ І-ІІ ст. Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Сопіт, вул. Шевченка, 59, 82612 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

15 Ямельницька ЗОШ І-ІІ ст.
Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Ямельниця, вул. Нижній кінець, 

83, 82611
Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

16 Побуцька ЗОШ І ст. Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Побук, вул. Л Українки, 31, 82615 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

17 Сколівський районний будинок дитячої та юнацької творчості  Україна,Львівська обл., м.Сколе, вул.Галицького, 40, 82600 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

18 Сколівська районна дитячо-юнацька спортивна школа Україна, Львівська область м.Сколе , вул Січових Стрільців,7 , 82600 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

19
Комунальна установа "Сколівський інклюзивно-ресурсний 

центр"
Україна, Львівська область м.Сколе , Героя Олега Ушневича, 29  , 82600 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

20 ДНЗ   №1 м.Сколе 82600 м.Сколе,вул.Волошина,6 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

21 ДНЗ №2 .мСколе 82600 м.Сколе,  вул.Стрийська,6а Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  
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Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

22 ДНЗ №3 м.Сколе 82600 м.Сколе, вул.Князя Святослава,32  Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

23  ДНЗ смт. Верхнє Синьовидне
82613 смт.В.Синьовидне,вул.Січових Стрільців,23

Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

24 ДНЗ с. Гребенів 82651 с.Гребенів, вул..Шашкевича, 27а Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

25 ДНЗ с.Корчин 82616  с.Корчин, вул.Шевченка,98 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

26 ЗДО с.Крушельниця 82615 с.Крушельниця,вул Б.Хмельницького,10 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

27 ДНЗ с.Підгородці 82612 с.Підгородці, вул.І.Франка, 13 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

28 ДНЗ с.Сопіт 82612 с.Сопіт, вул.Набережна,4 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

29 ЗДО с.Труханів 82618 с.Труханів,  вул.Січових Стрільців,6 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

30 ДНЗ с.Урич 82612 с.Урич,вул.Шевченка,49 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, 

інших видатках, станом на 01.01.2021, неоплачена з районного 

бюджету Сколівського району

2197,9 тис грн

31 Сколівська районна централізована бібліотечна  система м. Сколе, вул. Д. Галицького,54 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

32 Сколівська школа мистецтв м. Сколе,вул. Д.Галицького,50 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

33 Історико-краєзнавчий музей "Сколівщина" м. Сколе,вул. Д.Галицького,52 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

34 Сколівський РНД "Бескид" м. Сколе,вул. Д.Галицького,56 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

35 Народний дім смт.В.Синьовидне смт. Верхнє Синьовидне,вул. Січових Стрільців,104 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

36 Народний дім с.Гребенів с. Гребенів,вул. Шевченка,16 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

ВЬОГО СУМА ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ БЮЖЕТНИХ КОШТІВ - Відділ освіти Сколівської районної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 02144766)
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

37 Народний дім с.Кам'янка с. Кам'янка,вул. І.Франка,37 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

38 Народний дім с.Коростів с. Коростів,вул. Л.Українки,44 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

39 Народний дім с.Корчин с. Корчин,вул. Шевченка,24 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

40 Народний дім с.Крушельниця с. Крушельниця,вул.Б.Хмельницького,6 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

41 Народний дім с.Межиброди с. Межиброди,вул. Б. Лепкого,12 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

42 Народний дім с.Н.Синьовидне с. Нижнє Синьовидне,вул. Д.Галицького,18 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

43 Народний дім с.Підгородці с. Підгородці,вул. С. Бандери,98 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

44 Народний дім с.Побук с. Побук,вул.Л.Українки,31 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

45 Народний дім с.Сопіт с. Сопіт,вул. Шевченка,61 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

46 Народний дім с.Труханів с. Труханів,вул.Січових стрільців,3 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

47 Народний дім с.Тишівниця с. Тишівниця,вул.Річна,27 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

48 Народний дім с.Урич с. Урич,вул. Шевченка,216 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

49 Народний дім с.Ямельниця с. Ямельниця,вул.Нижній кінець,64 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, 

оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

638,4 тис грн

50 - - Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з виплати одноразових 

грошових допомог громадянам району за рішеннями сесії районної 

ради та розпорядженнями голови РДА, станом на 01.01.2021, 

неоплачена з районного бюджету Сколівського району

ВЬОГО СУМА ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ БЮЖЕТНИХ КОШТІВ - Відділ культури Сколівської районної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 02229439)
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

51 - - Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Наявна кредиторська заборгованість з відшкодування пільгового 

проїзду залізничним транспортом громадянами району, станом на 

01.01.2021, неоплачена з районного бюджету Сколівського району

238,9 тис грн

52 КНП "Сколівська ЦРЛ"  (код ЄДРПОУ 01997372) 82600, м. Сколе, вул. Героя О.Ушневича, 29 Стрийська районна рада Сколівська міська рада

Непогашені з районного бюджету Сколівського району бюджетні 

фінансові зобов'язання одержувача бюджетних коштів знято 

органом казначейства в останній робочий день 2020 року, 

відповідно, кредиторська заборгованість в сумі 1751,4 тис.грн за 

надані послуги тепло-, водопостачання та інші послуги не 

облікована в звітності за 2020 рік

1. Будівля Снігурівської друкарні  Баштанський р-н, м.Снігурівка, вул.Суворова, 15 Баштанська районна рада Снігурівська міська територіальна 

громада

12 лютого 2021 року на VI позачерговій сесії Снігурівської міської 

ради 8 скликання прийнято рішення про надання згоди на 

безоплатне прийняття у комунальну власність Снігурівської міської 

територіальної громади Будівлі Снігурівської друкарні, що 

розташована за адресою: вул. Суворова, 15, м. Снігурівка, 

Миколаївська область.                                                                                                

Станом на 27.04.2021 Баштанською районною радою не прийнято 

рішень щодо передачі вказаної будівлі.

2. Адміністративна будівля Баштанський р-н, м.Снігурівка, вул.Центральна, 173 Баштанська районна рада Снігурівська міська територіальна 

громада

30 березня 2021 року на VIІ сесії Снігурівської міської ради 8 

скликання прийнято рішення про надання згоди на безоплатне 

прийняття у комунальну власність Снігурівської міської 

територіальної громади Адміністративної будівлі.                                                                                  

Станом на 27.04.2021 Баштанською районною радою не прийнято 

рішень щодо передачі вказаної будівлі.

3. Адміністративна будівля Управління сільського господарства 

і продовольства

Баштанський р-н, м.Снігурівка, вул.Центральна, 17 Баштанська районна рада Снігурівська міська територіальна 

громада

30 березня 2021 року на VIІ сесії Снігурівської міської ради 8 

скликання прийнято рішення про надання згоди на безоплатне 

прийняття у комунальну власність Снігурівської міської 

територіальної громади Адміністративної будівля Управління 

сільського господарства і продовольства.                                                                                  

Станом на 27.04.2021р. Баштанською районною радою не прийнято 

рішень щодо передачі вказаної будівлі.

4. Адміністративна будівля Снігурівського районного 

військового комісаріату

Баштанський р-н, м.Снігурівка, вул.Жовтнева, 82 Баштанська районна рада Снігурівська міська територіальна 

громада

30 березня 2021 року на VIІ сесії Снігурівської міської ради 8 

скликання прийнято рішення про надання згоди на безоплатне 

прийняття у комунальну власність Снігурівської міської 

територіальної громади вказаної будівлі.                                                                                  

Станом на 27.04.2021р. Баштанською районною радою не прийнято 

рішень щодо передачі вказаної будівлі.

5. КНП Березанська центральна лікарня Березанської районно 

ради 

смт.Березанка, вул.Медична,6 Миколаївська районна рада Березанська селищна територіальна 

громада

Наразі Березанська селищна рада прийняла у комунальну власність 

КНП «Березанська центральна лікарня». Водночас, питання  щодо 

виділення коштів з районного бюджету, за  рахунок вільного 

залишку коштів Березанського районного бюджету (район 

ліквідовано), на  погашення не зареєстрованої в казначейському 

звіті заборгованості за комунальні послуги в сумі 821,8 тис.грн. 

Миколаївською районною радою до цього часу не розглянуто.  На 

рівні селищної ради відсутній фінансовий ресурс для погашення 

зазначеної заборгованості (дохідна частина селищного бюджету за 

І квартал виконана на 89,3%, невиконання затверджених обсягів  у 

сумі 1740,5 тис.грн). 

Миколаївська область 

ВЬОГО СУМА ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ БЮЖЕТНИХ КОШТІВ - Управління соціального захисту населення Сколівської районної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 25257993)
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

6. Майновий комплекс Березанської районної кіновідеомережі смт.Березанка, вул.Центральна,25 Миколаївська районна рада Березанська селищна територіальна 

громада

Рішення районної ради Миколаївського району та Березанської 

селищної ради щодо передачі та прийняття у комунальну власність 

Майнового комплексу на сесіях районної та селищної ради 

затверджені. Водночас, зі сторони районної ради за станом на 

27.04.2021 не підготовлено акт-передачі  Майнового комплексу 

Березанської районної кіновідеомережі до комунальної власності 

Березанської селищної ради.

7. Літній кінотеатр с.Рибаківка, квартал другий №20 (в зоні видпочинку Рибаківка) Миколаївська районна рада Березанська селищна територіальна 

громада

Рішення районної ради Миколаївського району та Березанської 

селищної ради щодо передачі та прийняття у комунальну власність 

об'єкту "Літній кінотеатр" на сесіях районної та селищної ради 

затверджені. Однак, зі сторони районної ради за станом на 

27.04.2021 не підготовлено акт-передачі об'єкту "Літній кінотеатр"   

до комунальної власності Березанської селищної ради.

8. КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської 

міської ради

Баштанський район, м.Баштанка, вул.Ювілейна,3 Баштанська районна рада Баштанська міська територіальна 

громада

На разі стало перед громадою проблемним питання наявності в 

підприємстві незавершеного будівництва 2 проєктів: з 

реконструкції частини приміщень відділення екстреної медичної 

допомоги ( в рамках програми «Велике будівництво»); 

реконструкції лікувального корпусу – центра дитячої реабілітації та 

лікувального корпусу - хоспіс з добудовою під хоспіс, на 

завершення робіт яких необхідно орієнтовно близько 15,0 млн.грн, 

зокрема 4740,0 тис. грн. та 10000,0 тис.грн відповідно. Замовником 

реалізації заначених проектів є управління капітального 

будівництва Миколаївської облдержадміністрації.  Наразі, у 2021 

році, відповідальність за завершення реалізації проєкту з 

реконструкції частини приміщень відділення екстреної медичної 

допомоги ( у рамках програми «Велике будівництво» 2020 року) 

облдержадміністрацією  (протокольні доручення від 03 березня 

2021 року) покладено на Баштанську міську раду, яка не брала у 

2020-2021 році зобов'язань щодо фінансування з місцевого 

бюджету лікарні за капітальними видатками. Зазначена 

проблематика призводить до накопичення кількості об'єктів 

незавершеного будівництва, реалізація яких перекладається на 

фінансування з місцевих бюджетів, в яких обмежений фінансовий 

ресурс та не мають можливості забезпечити їх завершення, що 

негативно впливає на імідж громади, розвиток інфраструктури та, 

основне, – незабезпеченість надання якісних послуг населенню.

1. Березівський територіальний центр соціального 

обслуговування

Березівський, м. Березівка, вул. Лікарняна 6 Березівська районна рада Березівська територіальна громада Непогашений залишок  кредиторської заборгованості в сумі 99,8 

тис. грн.

1 Григоро-Бригадирівська сільська бібліотечна філія вул. Шевченка, 30, с. Григоро-Бригадирівка, Кобеляцький район Полтавська районна рада                                   

Сектор спорту, молоді та культури 

Кобеляцької державної адміністрації 

(балансоутримувач іншого окремого 

індивідуально визначеного майна)

Горішньоплавнівська територіальна 

громада 

2 Григоро-Бригадирівський сільський будинок культури вул. Миру, 8б, с. Григоро-Бригадирівка, Кобеляцький район Полтавська районна рада                                   

Сектор спорту, молоді та культури 

Кобеляцької державної адміністрації 

(балансоутримувач іншого окремого 

індивідуально визначеного майна)

Горішньоплавнівська територіальна 

громада 

3 Солошинська сільська бібліотечна філія вул. Піонерська, 16, с. Солошине, Кобеляцький район Полтавська районна рада                                   

Сектор спорту, молоді та культури 

Кобеляцької державної адміністрації 

(балансоутримувач іншого окремого 

індивідуально визначеного майна)

Горішньоплавнівська територіальна 

громада 

Полтавська область 

У лютому 2021 р. були надіслані для підписання акти приймання-

передачі іншого індивідуально-визначеного майна  

балансоутримувачу (через відділення "Нова Пошта"). На 

сьогоднішній день акти до виконкому Горішньоплавнівької 

міськради Кременчуцького району Полтавської області - не 

повернуті.

Одеська область
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

4 Солошинський сільський будинок культури вул. Павла Загребельного, 45,  с. Солошине, Кобеляцький район Полтавська районна рада                                   

Сектор спорту, молоді та культури 

Кобеляцької державної адміністрації 

(балансоутримувач іншого окремого 

індивідуально визначеного майна)

Горішньоплавнівська територіальна 

громада 

5 Нерухоме майно (приміщення) та основні засоби м. Гадяч, вул. Шевченка, 5 Гадяцька районна рада Петрівсько-Роменська ТГ Передача оскаржується у суді Гадяцькою міською радою

6 Нежитлове приміщення та інші необоротні активи м. Гадяч, вул. Гетьманська, 18 Гадяцька районна рада Петрівсько-Роменська ТГ Передача оскаржується у суді Гадяцькою міською радою

7 Нежитлове приміщення та інші необоротні активи м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-Б Гадяцька районна рада Петрівсько-Роменська ТГ Передача оскаржується у суді Гадяцькою міською радою

8 Нерухоме майно спільної власності громад колишнього 

Оржицького району, шо знаходиться на балансі місцевого 

осередку громадської організації ВФСТ «Колос»

Лубенський (Оржицький). смт Оржиця, вул. Мічуріна 2 Лубенська районна рада (повинна 

передати)

Оржицька селищна рада (має 

прийняти)

Зазначене питання не виноситься на розгляд сесії з початку лютого 

2021 року

9 КНП "ЛОХВИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" Лохвицької 

районної ради

Лохвицький (Миргородський) район, м. Лохвиця, вул. Незалежності, буд. 4 Лохвицька районна рада Лохвицька міська рада (проблемно) 

і Сенчанська сільська рада

Рішенням Лохвицької районної ради при її ліквідації та виходу з 

числа засновників КНП "ЛОХВИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" до 

числа засновників планувалось ввести Лохвицьку міську та 

Сенчанську сільську ради, але не враховуючи рішення сесії 

Сенчанської сільської ради про входження до складу засновників, 

Лохвицька міська рада самостійно одноособово ввійшла 

засновником лікарні, перевівши на себе права власності на 

нерухоме майно лікарні, яке раніше рахувалось як спільна власність 

громад Лохвицького району. При повторному зверненні з 

пропозицією про входження до складу співзасновників з 

пропорційним розподілом прав і обов'язків (права на рухоме майно 

лікарні та обов'язки по утриманню лікарні пропорційно кількості 

жителів) Лохвицька міська рада пропонує в якості частки майна 

лікарні рухоме майно та обороті засоби, основні засоби (нерухоме 

майно) розділяти відмовляються, мотивуючи тим, що воно 

зареєстроване (право комунальної власності) в ДРРП, але фактично 

в реєстрі зареєстрована лише одна будівля.

10 Лучанська дільнична лікарня Миргородський р-н, с. Лука, вул. Вишнева, 41 Лохвицька районна рада Лохвицька ОТГ відсутні правовстановлюючі документи/державна реєстрація

11 Гирявоїсківецька амбулаторія ЗПСМ Миргородський р-н, с. Гиряві Їсківці, вул. Ватутіна, 4 Лохвицька районна рада Лохвицька ОТГ відсутні правовстановлюючі документ/державна реєстрація

12 Старохутірський ФАП Миргородський р-н, с. Старий Хутір, вул. Артополот, 17 Лохвицька районна рада Лохвицька ОТГ відсутні правовстановлюючі документи/державна реєстрація

13 Мнинівський ФАП Миргородський р-н, с. Млини, вул. Роменська, 3а Лохвицька районна рада Лохвицька ОТГ відсутні правовстановлюючі документи/державна реєстрація

14 Районний будинок культури м.Лохвиця, вул. Перемоги, 2 Лохвицька районна рада Лохвицька ОТГ відсутні правовстановлюючі документи/державна реєстрація

15 Лохвицький історико-краєзнавчий музей ім. Г.С. Сковороди м.Лохвиця, вул. Шевченка, 48 Лохвицька районна рада Лохвицька ОТГ відсутні правовстановлюючі документи/державна реєстрація

16

Харківецький народний літературно-меморіальний музей 

Архипа Тесленка Миргородський р-н, с. Харківці, вул. Тесленка, 60 Лохвицька районна рада Лохвицька ОТГ відсутні правовстановлюючі документи/державна реєстрація

17 Школа земська трикомплектна Миргородський р-н, с. Старий Хутір, вул. Артополот, 17 Лохвицька районна рада Лохвицька ОТГ відсутні правовстановлюючі документи/державна реєстрація

18 Адмінбудівля держкомзему в Лохвицькому районі м.Лохвиця, вул. Кирпоноса, 19 Лохвицька районна рада Лохвицька ОТГ відсутні правовстановлюючі документи/державна реєстрація

19 Гаражі (шість) м.Лохвиця, вул. Героїв України, 2 Лохвицька районна рада Лохвицька ОТГ відсутні правовстановлюючі документи/державна реєстрація

20 Адмінприміщення відділу освіти Лохвицької РДА м.Лохвиця, вул. Героїв України, 2 Лохвицька районна рада Лохвицька ОТГ відсутні правовстановлюючі документи/державна реєстрація

1 Вбудовані приміщення в багатоквартирному будинку  вул. Шевченка, № 62, смт.Недригайлів, Роменський район Недригайлівська районна рада Недригайлівська селищна рада Відсутність технічної та правоустановчої документації, витяг з 

державного реєстру речових прав

2 Обєкт  вул. Шмідта,8, смт Недригайлів Недригайлівська районна рада Недригайлівська селищна рада Відсутність технічної та правоустановчої документації, витяг з 

державного реєстру речових прав

3 Майновий комплекс колишньої Дараганзеленівської ЗОШ 1 

ступеня

с. Зелене , Роменського району Недригайлівська районна рада Недригайлівська селищна рада Відсутність технічної та правоустановчої документації, витяг з 

державного реєстру речових прав

4 Вбудовані приміщення в двоповерховій будівлі вул. Вишнева,2, смт Недригайлів Недригайлівська районна рада Недригайлівська селищна рада Відсутність технічної та правоустановчої документації, витяг з 

державного реєстру речових прав

У лютому 2021 р. були надіслані для підписання акти приймання-

передачі іншого індивідуально-визначеного майна  

балансоутримувачу (через відділення "Нова Пошта"). На 

сьогоднішній день акти до виконкому Горішньоплавнівької 

міськради Кременчуцького району Полтавської області - не 

повернуті.

Сумська область
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

1. Адміністративна будівля м.Тернопіль, вул. Нечая, 27 Тернопільська районна рада Передано у власність 

Підгороднянській сільській раді. 

Повинно бути передано 

Тернопільській міській раді.

2. Нежиле приміщення м.Тернопіль, вул. Бродівська, 17 Тернопільська районна рада Передано у власність 

Великогаївській та Байковецькій 

сільським радам (частка майна у 

власності – по 1/2). Повинно бути 

передано Тернопільській міській 

раді.

3. Нежитлова будівля, адмінбудинок м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 10 Тернопільська районна рада Передано у власність 

Підгороднянській, Байковецькій, 

Великогаївській сільським радам 

(частка майна у власності - по 1/3). 

Повинно бути передано 

Тернопільській міській раді.

4. Районний Будинок культури м.Тернопіль, вул. Шкільна, 4 Тернопільська районна рада Передано у власність 

Великоберезовицькій селищній 

раді. Повинно бути передано 

Тернопільській міській раді.

5. Будівля стоматології м.Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 45 Тернопільська районна рада Передано у власність Байковецькій, 

Великогаївській, Підгороднянській 

сільським радам, 

Великоберезовицькій селищній 

раді (частка майна у власності - по 

1/4).  Повинно бути передано 

Тернопільській міській раді.

6. Адміністративний корпус, киснева, стаціонарний корпус, нова 

поліклініка з даховою котельнею, гаражі, овочесховище

м.Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9 Тернопільська районна рада Передано у власність 

Великоберезовицькій, 

Великобірківській селищним 

радам, Підгороднянській, 

Великогаївській, Байковецькій, 

Білецькій сільським радам. 

Повинно бути передано 

Тернопільській міській раді.

7. Нежитлове приміщення третього поверху м.Тернопіль, вул. Степова, 45 Тернопільська районна рада Повинно бути передано 

Тернопільській міській раді.

Тернопільська міська рада листом від 14.04.2021 р. № 7641-ю 

направила Тернопільській районній раді пропозицію щодо передачі 

даного об'єкту до комунальної власності Тернопільської міської 

територіальної громади. Однак, станом на сьогодні, на дане 

звернення не відреаговано. Також Тернопільською міською радою 

прийнято рішення від 23.04.2021 р. № 8/5/223 "Про звернення 

Тернопільської міської ради щодо передачі у комунальну власність 

об’єкта спільної власності територіальних громад Тернопільського 

району", відповідно до якого Тернопільській районній раді 

направлено звернення щодо безоплатної передачі вказаного об'єкту 

з спільної власності територіальних громад Тернопільського 

району до комунальної власності Тернопільської міської 

територіальної громади.

1. Збаразьке районне комунальне бюро технічної інвентаризації 47302, Тернопільська область, м.Збараж, вул.Д.Галицького, 3 Тернопільська районна рада Збаразька міська територіальна 

громада

Районна рада не дає згоди на передачу майна

2. Збаразьке районне комунальне архітектурно-планувальне 

бюро

47302, Тернопільська область, м.Збараж, вул. Грушевського, 8 Тернопільська районна рада Збаразька міська територіальна 

громада

Районна рада не дає згоди на передачу майна

3. Гаражі 47302, Тернопільська область, м.Збараж, вул. Січових Стрільців, 2а Тернопільська районна рада Збаразька міська територіальна 

громада

В акті передачі зазначено гаражі 1-10, а фактично гаражі 1-11, в 

звязку з чим неможливо виготовити права власності

Тернопільська  область

Тернопільська міська територіальна громада

Проблемне питання полягає в грубому ігноруванні Тернопільською 

районною радою вимог п.10 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» в 

частині обов'язку районних рад  передати у комунальну власність 

територіальних громад усі об’єкти спільної власності 

територіальних громад району, які знаходяться на території цих 

територіальних громад. Протиправні дії Тернопільської районної 

ради полягають у прийнятті нею рішення від 27 листопада 2020 р. 

№ 747 «Про передачу до комунальної власності сільських, 

селищних рад Тернопільського району частки майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Тернопільського 

району», відповідно до якого об'єкти, зазначені у пунктах 1-6 даної 

таблиці передано у різних частках у спільну власність 

Великоберезовицької селищної ради, Великогаївської сільської 

ради, Байковецької сільської ради, Підгороднянської сільської ради 

Білецької сільської ради та Великобірківської селищної ради. 

Територіально об’єкти розташовані у місті Тернопіль.

В даний час, Тернопільська міська рада відстоює в суді своє  право 

на передачу зазначених у пунктах 1-6 цієї таблиці об’єктів у 

власність Тернопільської міської територіальної громади на 

підставі принципу територіальності та постанови Верховної Ради 

України від 17.07.2020 р. № 807-IX «Про утворення та ліквідацію 

районів» (справа № 921/787/20, справа № 921/79/21). 

Збаразька територіальна громада
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

1. Приміщення Центру професійного розвитку (Методичний 

кабінет)

смт.Гусятин, проспект Незалежності, 14 Чортківська районна рада Гусятинська територіальна громада Рішення про передачу приміщення Центру професійного 

розвитку(методичного кабінету) Чортківська районна рада не 

прийняла і не передала приміщення Центру професійного розвитку 

( методичного кабінету) на баланс Гусятинської територіальної 

громади

1. Заклади загальної середньої освіти I-III ступенів Кременецька міська територіальна громада Кременецька районна рада Кременецька міська територільна 

громада

Заборгованість не зареєстрована в органах ДКСУ, а відображена у 

бюджетній звітності дод.№25 "Довідка про дебіторську та 

кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються 

у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами" в сумі 1300, тис.грн.

2. Комунальне некомерційне підприємство "Кременецька опорна 

лікарня" Кременецької міської ради

м. Кременець, вул. Горбача,1 Кременецька районна рада Кременецька міська територільна 

громада

Заборгованість не зареєстрована в органах ДКСУ, а відображена у 

бюджетній звітності дод.№25 "Довідка про дебіторську та 

кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються 

у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами" у сумі 755,7 тис.грн.

1. КНП "Підволочиська центральна районна лікарня" смт.Підволочиськ вул.П.Мстислава,102 Тернопільська районна рада Підволочиська селищна рада Переданий обєкт.Борги на 01.02.2021 р при 

передачі:теплопостачання 1632013,49 грн , електроенергія 

254523,1 грн.

2. Комунальне підприємство "Калина-Побут" смт.Підволочиськ вул.Д.Галицького 64 Тернопільська районна рада Підволочиська селищна рада Не передано.

3. Бюро технічної інвентаризації смт.Підволочиськ вул.Залізнична, 1А Тернопільська районна рада Підволочиська селищна рада Не передано. 

4. Будівлю кінотеатру "Мир" смт.Підволочиськ вул.А.Шептицького ,7А Тернопільська районна рада Підволочиська селищна рада Не передано. Була відповідь, що до 1 липня передадуть. Є рішення  

Підволочиської районної  ради про передачу об'єкта до 

Підволочиської селищної ради, але  небуло створено  комісії  по  

передачі об'єкта до громади, потім  об'єкт  перейшов до 

Тернопільської районної ради

5. Будівлю гаража кінотеатру "Мир" смт.Підволочиськ вул.А.Шептицького ,7Б Тернопільська районна рада Підволочиська селищна рада Не передано. Була відповідь, що до 1 липня передадуть. Є рішення  

Підволочиської районної  ради про передачу об'єкта до 

Підволочиської селищної ради, але небуло створено комісії по 

передачі об'єкта до громади, потім об'єкт перейшов до 

Тернопільської районної ради

1. Підгаєцьке районне бюро технічяної інвентнризації  48000, Тернопільська обл., Тернопідьський р-н, місто Підгайці, вулиця Т. 

Шевченка, будинок 32

Тернопільська районна рада (не 

передано)

Підгаєцька міська територіальна 

громада

2. Підгаєцьке районне комунальне спеціалізоване 

лісогосподарське підприємство Підгайціагроліс

48000, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, місто Підгайці, вулиця Федьковича, 

будинок 2

Тернопільська районна рада (не 

передано)

Підгаєцька міська територіальна 

громада

Гусятинська селищна територіальна громада

Кременецька міська територіальна громада

Підволочиська селищна теритоіальна громада

Підгаєцька міська територіальна громада

Відсутність належного реагування Тернопільської районної ради на 

неодноразові звернення керівництва Підгаєцької міської ради 

відповідно прийнято рішення від 02.04.2021 № 238 "Про звернення 

депутатів Підгаєцької міської ради

стосовно передачі Підгаєцького районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського

підприємства «Підгайціагроліс» та комунального

підприємства «Підгаєцьке районне бюро технічної

інвентаризації» із спільної власності територіальних

громад сіл, селищ та міст Тернопільського району

до комунальної власності Підгаєцької міської 

територіальної громади"
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 

що прийняла (чи має прийняти) 

установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

1 КНП Шумської   МР "Шумська міська лікарня" Кременецький р-н, м.Шумськ, вул.Енергетична,1 Шумська районна рада Шумська міська територіальна 

громада

Виникла небюджетна заборгованість за оплату енергоносіїв станом 

на 01.01.2021 року в сумі 1313,192 тис.грн., яка не відображена у 

казначейській звітності, а лише у бухгалтерському обліку установи, 

тому відсутній механізм її погашення з бюджету територіальної 

громади. 

1 Комунальне підприємство «Богодухівське бюро технічної 

інвентаризації»

Харківська обл., Богодухівський район, м. Богодухів, вул.  Міліцейська, 2 Богодухівська районна рада Богодухівська міська рада Богодухівська міська рада направила лист до районної ради щодо 

передачі на баланс підприємства, але на даний час районною радою 

зазначене рішення не прийняте.

2 Комунальне сільськогосподарське підприємство 

«Балабанівське»

Харківська обл., Богодухівський район, селище Балабанівка, вул. Ветеранів праці, 5 Богодухівська районна рада Богодухівська міська рада Богодухівська міська рада направила лист до районної ради щодо 

передачі на баланс підприємства, але на даний час районною радою 

зазначене рішення не прийняте.

3 нежитлова будівля Харківська обл., Золочівський район, смт Золочів, вул. Вознесенська,2 Золочівська районна рада Золочівська селищна рада Золочівською районною радою у 2017 році прийнято рішення про 

початок взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, проте 

після спливу 1 року ця процедура не була доведена до логічного 

кінця. Наразі селищна рада не може оголосити процедуру "безхозу" 

по вказаній будівлі, бо за вказаною адресою в Реєстрі вже 

зареєстроване повідомлення районної ради. 

4 бюджет Савинської селищної громади заборгованість (частина, а саме 742,2т.грн.) за середьостроковими позиками, що 

обліковувалась за Балаклійським районним бюджетом (нині неіснуючим)

Ізюмська районна рада Ізюмською районною радою в односторонньому прийнято рішення 

про передавання (розподіл) заборгованості між громадами району. 

Казначейська служба, керуючись цим рішенням, поставила 

відповідну заборгованість на облік громадам

1. Майновий комплекс Голопристанської дитячо-юнацької 

спортивної школи Голопристанської районної ради

Скадовський район, місто Гола Пристань, вул. Героїв, 5 Скадовська районна рада Голопристанська міська 

територіальна громада

Відмова в передачі об’єкту нерухомого майна

2. Майновий комплекс Голопристанського районного будинку 

культури Голопристанської районної ради 

Скадовський район, місто Гола Пристань, вул. Каштанова,5 Скадовська районна рада Голопристанська міська 

територіальна громада

Відмова в передачі об’єкту нерухомого майна

3. Будівлі та споруди Комунальної організації (установи, 

закладу) Центр позашкільної освіти Голопристанської 

районної ради Херсонської області 

Скадовський район, місто Гола Пристань, вул. Героїв,14-б та вул.Покришева,1 Скадовська районна рада Голопристанська міська 

територіальна громада

Відмова в передачі об’єкту нерухомого майна

4. Комунальне підприємство заклад охорони здоров’я  

"Голопристанська центральна районна аптека № 14"

Скадовський район, місто Гола Пристань, вул. Санаторна,5 Скадовська районна рада Голопристанська міська 

територіальна громада

Відмова в передачі об’єкту нерухомого майна

5. Будівля разом з господарськими та допоміжними спорудами 

Новомиколаївського навчально-виховного комлексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок" 

Високопільської районної ради

Бериславський район, село Новомиколаївка, провулок Шкільний, 1 Бериславська районна рада Високопільська селищна 

територіальна громада

Інформація про зареєстроване право на нерухоме майно та його 

обтяження  не міститься у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно

6. Будівля разом з господарськими та допоміжними спорудами 

Новопетрівського навчально-виховного комлексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок" 

Високопільської районної ради Херсонської області

Бериславський район, село Новопетрівка, вул. Української звитяги, 44 Бериславська районна рада Високопільська селищна 

територіальна громада

Інформація про зареєстроване право на нерухоме майно та його 

обтяження  не міститься у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно

7. Будівля разом з господарськими та допоміжними спорудами 

Іванівського навчально-виховного комлексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів-дитячий садок" Високопільської районної 

ради Херсонської області

Бериславський район, село Іванівка, вул. Перемоги, 34-а Бериславська районна рада Високопільська селищна 

територіальна громада

Інформація про зареєстроване право на нерухоме майно та його 

обтяження  не міститься у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно

8. Бюджет  Верхньорогачицької селищної територіальної 

громади 

Каховський район, смт. Верхній Рогачик, вул. Ювілейна, 52 Каховська районна рада Верхньорогачицька селищна 

територіальна громада

Головним управлінням Державної казначейської служби України в 

Херсонській області в односторонньому порядку передана 

заборгованість районного бюджету Лліквідованого 

Верхньорогачицького району  за середньостроковими позиками, 

наданими у 2009 –    2014 роках,  у сумі 1654,9 тис.грн.

Шумська міська територіальна громада

Херсонська область

Харківська область
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  
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Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

9. Бюджет Високопільської селищної територіальної громади Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Визволителів,112 Бериславська районна рада Високопільська селищна 

територіальна громада

Головним управлінням Державної казначейської служби України в 

Херсонській області в односторонньому порядку передана 

заборгованість районного бюджету ліквідованого 

Високопільського району  за середньостроковими позиками, 

наданими у 2009 –    2014 роках,  у сумі 272,8 тис.грн.

10. Бюджет Горностаївської селищної територіальної громади Каховський район, смт. Горностаївка, вул. Покровська, 145 Каховська районна рада Горностаївська селищна 

територіальна громада

Головним управлінням Державної казначейської служби України в 

Херсонській області в односторонньому порядку передана 

заборгованість районного бюджету ліквідованого Горностаївського 

району за середньостроковими позиками, наданими у 2009 –    2014 

роках,  у сумі 692,8 тис.грн.

11. Бюджет Великолепетиської селищної територіальної громади Каховський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Соборна,2 Каховська районна рада Великолепетиська селищна 

територіальна громада

Головним управлінням Державної казначейської служби України в 

Херсонській області в односторонньому порядку передана 

заборгованість районного бюджету ліквідованого 

Великолепетиського району за середньостроковими позиками, 

наданими у 2009 –    2014 роках,  у сумі  708,2 тис.грн.

12. Бюджет Каланчацької селищної територіальної громади Скадовський район, смт. Каланчак, вул. Херсонська,1 Скадовська районна рада Каланчацька селищна 

територіальна громада

Головним управлінням Державної казначейської служби України в 

Херсонській області в односторонньому порядку передана 

заборгованість районного бюджету ліквідованого Каланчацького 

району  за середньостроковими позиками, наданими у 2009 –    

2014 роках,  у сумі  1376,6 тис.грн.

13. Бюджет Скадовської міської територіальної громади Скадовський район, місто Скадовськ, вул.Гагаріна,63 Скадовська районна рада Скадовська міська територіальна 

громада

Головним управлінням Державної казначейської служби України в 

Херсонській області в односторонньому порядку передана 

заборгованість районного бюджету ліквідованого Скадовського 

району за середньостроковими позиками, наданими у 2009 –    2014 

роках,  у сумі  427,6 тис.грн.

14. Бюджет Генічеської міської територіальної громади Генічеський район, місто Генічеськ, вул. Міська,8 Генічеська районна рада Генічеська міська територіальна 

громада

Головним управлінням Державної казначейської служби України в 

Херсонській області в односторонньому порядку передана 

заборгованість районного бюджету ліквідованого Генічеського 

району  за середньостроковими позиками, наданими у 2009 –    

2014 роках,  у сумі 2591,5 тис.грн.

15. Бюджет Нововоронцовської селищної ткриторіальної громади Бериславський район, смт. Нововоронцовка, вул. Суворова,4 Бериславська районна рада Нововоронцовська селищна 

територіальна громада 

Головним управлінням Державної казначейської служби України в 

Херсонській області в односторонньому порядку передана 

заборгованість районного бюджету ліквідованого 

Нововоронцовського району  за середньостроковими позиками, 

наданими у 2009 –    2014 роках,  у сумі 1174,2  тис.грн.

1 Чотирбоківська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини

Шепетівський р-н, с.Чотирбоки Шепетівська районна рада 

Хмельницької області

Ленковецька сільська рада Рішення ще не прийнято 

2 Сульжинська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини

Шепетівський р-н, с.Сульжин Шепетівська районна рада 

Хмельницької області

Ленковецька сільська рада Рішення ще не прийнято

3 Фельдшерсько-акушерський пункт с. Старі Бейзими Шепетівський р-н, с.Старі Бейзими Шепетівська районна рада 

Хмельницької області

Ленковецька сільська рада Рішення ще не прийнято

4 Фельдшерсько-акушерський пункт с. Велика Рішнівка Шепетівський р-н, с.Велика Рішнівка Шепетівська районна рада 

Хмельницької області

Ленковецька сільська рада Рішення ще не прийнято

6 Амбулаторія с.Колибаївка Кам’янець-Подільський район с. Колибаївка Кам’янець-Подільська районна рада Кам’янець-Подільської міська рада Рішення ще не прийнято

7 Комунальне некомерційне підприємство"Шепетівський центр 

первинної Медико-санітарної  допомоги Шепетівської 

районної ради

Шепетівський район  с.Корчик вул.Валі Котика 1а Шепетівська районна рада 

Хмельницької області

Шепетівська міська територіальна 

громада  Хмельницької області

КНП не передано

1 Гамарнянська філія Публічної бібліотеки Канівський район, с. Гамарня, вул. Центральна, 25 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

у зв'язку з аварійним станом станом приміщення знаходиться в 

будівля сільскої ради

2 Конончанська філія Публічної бібліотеки Канівський район, с. Кононча, вул. Садова, 143 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

у зв'язку з аварійним станом станом приміщення знаходиться в 

будівля сільскої ради

Черкаська область 

Хмельницька  область
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№ з/п Назва установи, закладу, об’єкту Адреса: район, населений пункт, вулиця, №  будинку Назва районної ради, що передала  

(чи повинна передати) 

установу, заклад,  об'єкт 

Назва територіальної громади, 
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установу, заклад,  об'єкт 

Примітки

(коротко зазначити проблемне питання)

3 Межиріцька філія Публічної бібліотеки Канівський район, с. Межиріч, вул. Центральна, 2 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

потребує капітального ремонту

4 Пекарівська філія Публічної бібліотеки Канівський район, с. Пекарі, вул. Шевченка, 68 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

у зв'язку з аварійним станом, потребує капітального ремонту

5 Хмільнянська філія Публічної бібліотеки Канівський район, с. Хмільна, вул. Нижня, 34 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

розташована у пристосованому приміщенні житлового будинку

6 Хутір-Хмільнянська філія Публічної бібліотеки Канівський район с. Хутір-Хмільна, вул. Шевченка, 239 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

у зв'язку з аварійним станом, потребує капітального ремонту 

7 Яблунівська філія Публічної бібліотеки Канівський район с. Яблунів, вул. Канівська, 17 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

приміщення відсутнє

8 Межиріцький будинок культури Канівський район, с. Межиріч, вул. Центральна, 2 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

потребує капітального ремонту

9 Лучанський сільський клуб Канівський районс. с. Лука, вул. Фадея-Піддубного, 76 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

потребує капітального ремонту

10 Бабичанський сільський клуб Канівський районс. с. Бабичі, вул. Колгоспна, 24 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

потребує капітального ремонту

11 Гамарнянський будинок культури Канівський районс. с.Гамарня, вул. Центральна, 25 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

потребує капітального ремонту

12 Хутір-Хмільнянський сільський клуб Канівський районс. с. Хутір-Хмільна, вул. Шевченка, 239 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

потребує капітального ремонту

13 Конончанський сільський клуб Канівський районс. с. Кононча, вул. Садова, 143 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

будівля зруйнована

14 Михайлівський сільський клуб Канівський районс. с. Михайлівка, вул. Лесі Українки, 45 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

будівля зруйнована

15 Пекарівський будинок культури Канівський район, с. Пекарі, вул. Шевченка, 68 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

потребує капітального ремонту

16 Яблунівський будинок культури Канівський районс. с. Яблунів, вул. Канівська, 17 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

будівля зруйнована

17 Будинок рад Канівський район, м. Канів, вул. Олега Кошового, 3 Канівська районна рада Канівська міська територіальна 

громада

Відмова у передачі. Передана Черкаській районній раді

18 Стецівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний 

заклад - Мала академія народних мистецтв" Звенігородської 

районної ради Черкаської області.

Звенігородський район, с. Стецівка, вул. Шкільна, 1 Звенігородська районна рада Ватутінська міська територіальна 

громада

Звенігородською районною радою не було своєчасно здійснено 

розробку документів (технічну документацію) та державну 

реєстраціюречових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 

офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни 

або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких 

прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно до моменту передачі. 

Внаслідок чого на нерухоме майно до моменту передачі. Внаслідок 

чого проводяться роботи по замовленню виготовлення техничної 

документації на майно закладів освіти для здійснення державної 

реєстрації прав за територіальною громадою в особі Ватутінської 

міської ради, що передбачає збільшення видатків місцевого 

бюджету. Для визнання права власності за Ватутінською міською 

радою потрібне судове рішення, що також веде до збільшення 

видатків.
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19 Чичиркозівський навчально-виховний комплекс "Дошкільний 

навчальний заклад - загальносвітній навчальний заклад I 

ступення" Звенігородської районної ради Черкаської області.

Звенігородський район, с. Чечеркозівка, вул. Шостацького, 33 Звенігородська районна рада Ватутінська міська територіальна 

громада

Звенігородською районною радою не було своєчасно здійснено 

розробку документів (технічну документацію) та державну 

реєстраціюречових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 

офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни 

або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких 

прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно до моменту передачі. 

Внаслідок чого на нерухоме майно до моменту передачі. Внаслідок 

чого проводяться роботи по замовленню виготовлення техничної 

документації на майно закладів освіти для здійснення державної 

реєстрації прав за територіальною громадою в особі Ватутінської 

міської ради, що передбачає збільшення видатків місцевого 

бюджету. Для визнання права власності за Ватутінською міською 

радою потрібне судове рішення, що також веде до збільшення 

видатків.

20 Юрківська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Звенігородської районної ради Черкаської області.

Звенігородський район, с. Юрківка, вул. Центральна, 15 Звенігородська районна рада Ватутінська міська територіальна 

громада

Звенігородською районною радою не було своєчасно здійснено 

розробку документів (технічну документацію) та державну 

реєстраціюречових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 

офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни 

або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких 

прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно до моменту передачі. 

Внаслідок чого на нерухоме майно до моменту передачі. Внаслідок 

чого проводяться роботи по замовленню виготовлення техничної 

документації на майно закладів освіти для здійснення державної 

реєстрації прав за територіальною громадою в особі Ватутінської 

міської ради, що передбачає збільшення видатків місцевого 

бюджету. Для визнання права власності за Ватутінською міською 

радою потрібне судове рішення, що також веде до збільшення 

видатків.

1 Заставнівське районне бюро технічної інвентаризації 59400, Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Незалежності, 

96, офіс.44

Заставнівська районна рада Кадубовецька сільська рада Пропонований варіант вирішення питання:скасувати рішення 

Заставнівської районної ради, як таке, що було прийнято  із 

порушенням норм чинного законодавства та передати у власність 

Заставнівської міської ради, оскільки БТІ розташоване на території 

міста Заставна

2 Комунальне некомерційне підприємство «Заставнівська 

центральна районна лікарня»

59400, Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Незалежності, 

111

Заставнівська районна рада Юрковецька сільська рада Пропонований варіант вирішення питання:скасувати рішення 

Заставнівської районної ради, як таке, що було прийнято  із 

порушенням норм чинного законодавства та передати у власність 

Заставнівської міської ради, оскільки  КНП «Заставнівська 

центральна районна лікарня» розташоване на території міста 

Заставна

3 Адмінбудинок Заставнівської районної ради 59400, Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Чорновола, 6 Заставнівська районна рада Вікнянська сільська рада Пропонований варіант вирішення питання: скасувати рішення 

Заставнівської районної ради, як таке, що було прийнято  із 

порушенням норм чинного законодавства та передати у власність 

Заставнівської міської ради, оскільки  адмінбудинок Заставнівської 

районної ради розташований на території міста Заставна

4 Заставнівська централізована бібліотечна система 59400, Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Незалежності, 

90

Заставнівська районна рада Веренчанська сільська рада Пропонований варіант вирішення питання: скасувати рішення 

Заставнівської районної ради, як таке, що було прийнято  із 

порушенням норм чинного законодавства та передати у власність 

Заставнівської міської ради, оскільки  будівля Заставнівської 

централізованої бібліотечної системи розташована на території 

міста Заставна

Чернівецької області 
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5 Комунальне некомерційне підприємство «Заставнівський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

59400, Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Незалежності, 

111

Заставнівська районна рада Вікнянська сільська рада Пропонований варіант вирішення питання: скасувати рішення 

Заставнівської районної ради, як таке, що було прийнято  із 

порушенням норм чинного законодавства та передати у власність 

Заставнівської міської ради, оскільки  КНП «Заставнівський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

розташоване на території міста Заставна

6 Будівля адмінбудинку 59400, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, м. Заставна, вул. Галицького,1а Заставнівська районна рада Кадубовецька сільська рада Пропонований варіант вирішення питання: скасувати рішення 

Заставнівської районної ради, як таке, що було прийнято  із 

порушенням норм чинного законодавства та передати у власність 

Заставнівської міської ради, оскільки  будівля адмінбудинку 

розташована на території міста Заставна

7 Районна дитячо-юнацька спортивна школа 59400, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, м. Заставна, вул. Бажанського, 18 Заставнівська районна рада Горішньошеровецька сільська рада Пропонований варіант вирішення питання:скасувати рішення 

Заставнівської районної ради, як таке, що було прийнято  із 

порушенням норм чинного законодавства та передати у власність 

Заставнівської міської ради, оскільки  Районна дитячо-юнацька 

спортивна школа розташована на території міста Заставна

8 Комунальна організація (установа,заклад) «Інклюзивно-

ресурсний центр  Заставнівської районної ради Чернівецької 

області», 

59400, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, м. Заставна, вул. Незалежності, 88 Заставнівська районна рада Веренчанська сільська рада Пропонований варіант вирішення питання:скасувати рішення 

Заставнівської районної ради, як таке, що було прийнято  із 

порушенням норм чинного законодавства та передати у власність 

Заставнівської міської ради, оскільки  Комунальна організація 

(установа,заклад) «Інклюзивно-ресурсний центр  Заставнівської 

районної ради Чернівецької області» розташована на території 

міста Заставна
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