
ПЕРЕДАЧА 

РАЙОННИМИ РАДАМИ 

у комунальну власність територіальних 
громад об’єктів спільної власності 
територіальних громад району



 Правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною

Радою України, після припинення відповідних районних рад як

юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний

передати у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти

спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на

території цих територіальних громад, відповідно до розмежування

видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України.

Закон 

№1009-ІХ

Закон 
№1081-ІХ

 Районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних

громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських

територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній

території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами,

визначеного цим Кодексом. З 1 січня 2021 року видатки на

функціонування зазначених установ і закладів плануються та

здійснюються з бюджетів таких територіальних громад.



23 751 
об’єктів передано до 

комунальної власності 

територіальних громад

Станом на 03.09.2021

ЗАГАЛОМ ПО УКРАЇНІ

ОБЛАСТЬ

Непередані

об’єкти

(кількість)

Вінницька -

Волинська 1

Дніпропетровська -

Донецька -

Житомирська -

Закарпатська 1

Запорізька -

Івано-Франківська 2

Київська -

Кіровоградська 1

Луганська -

Львівська 1

Миколаївська -

Одеська -

Полтавська -

Рівненська -

Сумська -

Тернопільська 1

Харківська 5

Херсонська -

Хмельницька 2

Черкаська -

Чернівецька -

Чернігівська 5

ВСЬОГО 19

НЕПЕРЕДАНІ 
УСТАНОВИ/ЗАКЛАДИ/ОБ’ЄКТИ 

19
об’єктів непередано до 

комунальної власності 

територіальних громад



НЕПЕРЕДАНІ УСТАНОВИ/ЗАКЛАДИ/ОБ’ЄКТИ 
№ 

з/п 
Перелік установ/закладів/б’єктів  Районна рада 

Територіальна 

громада  

Волинська область 

1. 
Комунальне некомерційне підприємство «Іваничівський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Володимир-

Волинська  

Іваничівська 

Закарпатська область 

2. Ужгородська районна лікарня  Ужгородська  Ужгородська  

Івано-Франківська область 

3. 
Комунальний заклад "Коломийський  районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 
Коломийська  Коломийська 

4. КНП "Косівський фтизіопульмонологічний диспансер" Косівська Косівська 

Кіровоградська область 

 5. КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна 

районна лікарня» 

Кропивницька  Кропивницька 

Львівська область 

6. Адміністративні будівлі, де було розміщено РДА , та гаражі ( м. 

Пустомити, вул. Грушевського, 35,  35 а, вул. Шевченка, 13, вул. 

Кандиби 3)  

Львівська  Пустомитівська 

Тернопільська область 

7. Нежитлове приміщення третього поверху (м.Тернопіль, вул. 

Степова, 45) 

Тернопільська  Тернопільська  

Харківська область 

8. КНП «Красноградська центральна районна лікарня» Красноградська  Красноградська 

9. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Красноградського району» 

Красноградська  Красноградська 

10. КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чугуївської районної ради  

Чугуївська  Чугуївська 

11. Лозівський районний Будинок культури Лозівська  Лозівська 

12. Ізюмська центральна районна бібліотека Ізюмська  Ізюмська 
 Хмельницька область 

13. Хмельницька районна лікарня Хмельницька Хмельницька  

14. Хмельницький Центр первинної медико-санітарної допомоги Хмельницька Хмельницька  

Чернігівська область 

15. 
КНП «Ніжинська центральна районна лікарня» Ніжинської 

районної ради Чернігівської області 
Ніжинська  Ніжинська  

16. 
КНП «Прилуцька центральна районна лікарня» Прилуцької 

районної ради Чернігівської області 
Прилуцька Прилуцька  

17. 
КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області 
Чернігівська Чернігівська 

18. 

КНП «Чернігівський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області 

Чернігівська Новобілоуська 

19.  
КНП Козелецької районної ради «Козелецький районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чернігівська Козелецька 

Всього не переданих об’єктів  19   
 



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:
1. Передача районними радами установ/закладів територіальним громадам з борговими

зобов’язаннями, що утворилися на кінець бюджетного періоду у районних бюджетах ліквідованих

районів.

Шляхи вирішення: згідно з приписом п. 39 «Прикінцевих і перехідних положень»

Бюджетного кодексу утримання майна, яке мало бути передане відповідно до розмежування

видатків між бюджетами, встановлених БКУ, з 01.01.2021 р., покладається на бюджети

територіальних громад, незалежно від того, передано (прийнято) це майно громадами або ні.

2. Відмови районних рад щодо передачі установи/закладу як цілісного майнового комплексу з

усім належним майном.

Шляхи вирішення: надання методичної допомоги щодо скасування таких рішень органів

місцевого самоврядування із подальшою передачею цілісного майнового комплексу територіальній

громаді за принципом територіальності.

3. Рішення районною радою і територіальною громадою прийняті, проте ще й досі не

підписані акти прийому передачі – передачі майна та приміщення.

Шляхи вирішення: рекомендуємо звертатися до суду із відповідним позовом та залучати

органи прокуратури до представництва у суді інтересів територіальної громади.


