Довідка
Про стан передачі закладів (об’єктів) із спільної власності територіальних
громад району у комунальну власність територіальних громад
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» визначено механізм передачі
сільським, селищним та міським територіальним громадам об’єктів спільної
власності територіальних громад районів, які знаходяться на їх території і
задовольняють колективні потреби територіальних громад .
Відповідно до Розділу VІ «Прикінцевих та перехідних положень»
Бюджетного кодексу України, п. 7 Розділу ІV Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» необхідно передати територіальним
громадам усі бюджетні установи, розташовані на території цих громад
відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначених Бюджетним
кодексом України (п. 39).
Механізм передачі не надто складний: уповноважений орган ради, яка
ініціювала процес, надсилає пропозицію іншій раді, та приймає відповідне
рішення. За наслідками цих рішень радою, яка приймає майно, утворюється
спільна комісія і складається передавальний акт. Для окремих видів майна,
передачі має передувати інвентаризація (це визначено п. 7 Положення про
інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від
02.09.2014 № 879).
Варто пам’ятати, що передача, об’єктів нерухомого майна потребує
здійснення державної реєстрації. Для вчинення реєстраційних дій державному
реєстратору треба подати рішення ради та акт приймання-передачі майна.
Неодноразово наголошувалось, що, незалежно від дати передачі
майна, з 1 січня 2021 року всі видатки плануються та здійснюються з
бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням закладів та
відповідно до розподілу повноважень.
За інформаціями ,отриманими від галузевих структурних підрозділів ,
стан передачі характеризується наступними даними:
Заклади охорони здоров’я:
Підлягають передачі - 53 об’єкта
Передано
– 30 об’єктів
Не передано
– 23 об’єктів,, з них:

- очікується рішення про передачу, надана згода- 5 закладів;
- створена комісія по передачі майна та об’єктів - 1 заклад (Миколаївський
район);
- рішення відсутні - 17 закладів (Біляївський, Березівський, Болградський, БілгородДністровський, Лиманський, Ренійський, Татарбунарський, Ширяївський)

Заклади освіти:
Підлягають передачі - 386 об’єкта

Передано
Не передано

– 373 об’єктів
– 13 об’єктів (13 закладів загальної середньої освіти

Захарівського району та Будинок дитячої творчості та Дитяча юнацька спортивна школа
Захарівського району 29 -31 грудня 2020 засіданням сесій буде передано до територіальних
громад)

Заклади культури:
Підлягають передачі - 1 020 об’єктів
Передано
– 98 об’єктів
Не передано
– 922 об’єкти (прийняті рішення районних рад про передачу об’єктів
– 157 об’єктів)

Приклади по непереданим об’єктам
- Березівський район:
Стрюківська сільська громада – не надано згоду щодо прийняття фондів
бібліотеки, працівників звільняють з 1.01.2021;
- Білгород-Дністровський район:
Татарбунарська міська громада – передаються будівлі 10 бібліотек, 1
районного будинку культури, 1 музею, всі працівників звільняють з 1.01.2021;
Мологівська сільська громада – бібліотеки не прийнято до громади з
2019 року;
- Болградський район:
Болградська міська громада – надано згоду на прийом будівлі районного
будинку культури, щодо майна та працівників згоди не надано;
- Одеський район:
Доброславська селищна громада – не надано згоду на прийняття 9
бібліотек, музичної школи та музею;
Біляївська міська громада - не надано згоду на прийняття районного
будинку культури, дитячої музичної школи, районної бібліотеки для дітей,
центральної районної бібліотеки та районного історико-краєзнавчого музею.

