
                                                                                                          
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  5 грудня 2012 року         №  271 

смт. Голованівськ 

 

Про подання про усунення порушень 

вимог закону  

 

 Розглянувши «Подання про усунення порушень вимог закону» від 6 

листопада 2012року № 2-2179 вих.12 на рішення Голованівської районної ради 

від 13 липня 2012року № 214 «Про надання згоди на передачу будівлі 

гуртожитку професійно-технічного училища № 38 смт. Голованівськ з 

державної у спільну власність територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району», від 19 жовтня 2012року № 214 «Про внесення змін до 

рішення районної ради від 13 липня 2012року № 214 Про надання згоди на 

передачу будівлі гуртожитку професійно-технічного училища № 38 смт. 

Голованівськ з державної у спільну власність територіальних громад сіл та 

селищ Голованівського району», районна рада зазначає: 

 

Відповідно до пункту 3.4.1 Регламенту районної ради, затвердженого 

рішенням районної ради від 24 грудня 2010 року № 14 питання про надання 

згоди на передачу будівлі гуртожитку ПТУ № 38 з державної у спільну 

власність територіальних громад сіл та селищ Голованівського району було 

внесено до порядку денного сесії за пропозицією голови районної державної 

адміністрації (лист Голованівської районної державної адміністрації від 22 

червня 2012 року № 01-22/48/1) та на підставі листа Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 25 травня 2012 року № 01-16/361/2 (копії листів 

додаються). Відповідно до вказаних листів ініціатором передачі будівлі 

гуртожитку ПТУ № 38 з державної власності до спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ є Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України. 

 

Положення про порядок передачі в комунальну власність державного 

житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в 

оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995 року № 891 



визначає порядок передачі в комунальну власність державного житлового 

фонду,  що перебував у повному господарському віданні або в оперативному 

управлінні підприємств, установ та організацій (далі — відомчий житловий 

фонд), у разі банкрутства, зміни форми власності або ліквідації цих 

підприємств, установ та організацій.  

 

Передача в комунальну власність відомчого житлового фонду в інших 

випадках здійснюється в такому ж порядку з дотриманням вимог Законів 

України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, 

“Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів.  

 

Основні засади передачі об’єктів права державної власності у комунальну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах або у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст регулюються Законом 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та 

Положенням про порядок передачі  права державної власності, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482. 

 Згідно пункту 2 статті 4 Закону України «Про передачу  об’єктів права 

державної та комунальної власності» передача об’єктів з державної у 

комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах 

здійснюється за наявності згоди відповідних сільських, селищних, міських, 

районних у містах рад, якщо інше не передбачено законом, а у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст — за наявності згоди 

районних або обласних рад. 

Відповідно до пункту 32 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  та рішення районної ради від 12 травня 2010 року 

№ 326 «Про управління  об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл та селищ району»  питання щодо надання згоди на передачу об’єктів  з 

державної у спільну власність територіальних громад селищ та сіл району 

вирішується виключно на пленарному засіданні районної ради. 

Враховуючи вищевикладене, рішення районної ради від 13 липня 21012 

року № 214 «Про надання згоди на передачу будівлі гуртожитку ПТУ № 38 з 

державної у спільну власність територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району» та від 19 жовтня 2012 року № 254 «Про внесення змін 

до рішення районної ради від 13 липня 2012 року № 214 «Про надання згоди на 

передачу будівлі гуртожитку ПТУ № 38 з державної у спільну власність 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району»  були прийняті на 

підставі чинного законодавства, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 Відхилити «Подання про усунення порушень вимог закону» від 6 

листопада 2012року № 2-2179 вих.12. 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 


