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Щодо надання інформації  
 

Шановна Сусанно Делланс! 

Відповідно до листа Мінфіну від 02.12.2020 № 05230-09-5/37124 Мінекономіки 

розглянуло Ваш лист від 02.11.2020 № 02.11-1 стосовно передачі іншого окремого 

індивідуально визначеного майна (меблів, комп’ютерної техніки тощо) з державної у 

комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або відповідних 

районних та обласних рад для облаштування центрів надання адміністративних 

послуг органами місцевого самоврядування і повідомляє. 

Механізм передачі об’єктів права державної власності (в тому числі меблів, 

комп’ютерної техніки тощо) в комунальну власність визначений Законом України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (далі – Закон).  

Статтею 7 Закону визначено вичерпний перелік об’єктів державної власності, 

які можуть бути безоплатно передані у комунальну власність та встановлено умови 

передачі.  

Так, безоплатно з державної у комунальну власність можуть передаватися, за 

умови взяття органами місцевого самоврядування зобов’язання використовувати 

об’єкти за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність, зокрема, 

окреме індивідуально визначене майно (меблі, комп’ютерну техніку тощо) для 

використання органами місцевого самоврядування та закладами, зазначеними в абзаці 

п’ятому цієї частини (навчальні заклади, заклади культури (крім кінотеатрів), 

фізичної культури та спорту, охорони здоров’я (крім санаторіїв, профілакторіїв, 

будинків відпочинку та аптек), соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори, у 

тому числі ті, будівництво яких не завершено). 

Згідно з Законом така передача здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

України на підставі згоди органу, уповноваженого управляти державним майном, 

рішенням сесії відповідної місцевої ради та за погодженням з Мінфіном, Фондом 

державного майна та Мінекономіки.  
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Ініціатор передачі забезпечує подання до Мінекономіки узгоджених 

пропозицій заінтересованих сторін разом з документами, визначеними Законом, а 

саме: 

- рішенням сесії відповідної місцевої ради про згоду на прийняття у 

комунальну власність державного майна із взяттям зобов’язання використовувати 

об’єкти за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність;  

- згодою уповноваженого органу управління на передачу державного майна у 

комунальну власність, згодою балансоутримувача; 

- характеристикою майна і випискою про його вартість за даними 

бухгалтерського обліку; 

- техніко-економічним обґрунтуванням забезпечення ефективного 

використання такого майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та 

джерел фінансування видатків на його утримання (оформленим відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування 

забезпечення ефективного використання об’єктів права державної та комунальної 

власності, що пропонуються до передачі, затверджених наказом Мінекономрозвитку 

від 27.12.2013 № 1591), погодженим відповідним органом місцевого самоврядування. 

Відповідно до статті 6 Закону передача об'єктів здійснюється комісією з питань 

передачі об'єктів, до складу якої входять, зокрема, представники виконавчих органів 

відповідних рад, місцевих органів виконавчої влади, органів, уповноважених 

управляти державним майном. 

Утворює комісію з питань передачі об'єктів та призначає її голову виконавчий 

орган відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті ради або відповідної 

районної та обласної ради, якщо інше не передбачено законом. 
Порядок утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів визначається 

відповідними органами місцевого самоврядування - у разі передачі об'єктів у комунальну 

власність. 

Відповідно до частин п’ятої та шостої статті 7 Закону передача оформляється 

актом приймання-передачі, який підписується головою і членами комісії. Форма акта 

приймання-передачі затверджується Кабінетом Міністрів України (додаток до 

Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482). 

Право власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-

передачі, а у випадках, передбачених законом, - з дня державної реєстрації такого 

права. 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра 

розвитку економіки, торгівлі  

та сільського господарства України                              Світлана ПАНАІОТІДІ 
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