
на 06.09.2021 

Інформація  

щодо передачі з державної власності у комунальну власність  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

 

Вінницька область 

Підлягають передачі 29 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 15 закладів. 

Документи 9 закладів П(ПТ)О було передано до Мінекономіки та 

повернуто на доопрацювання до департаменту освіти і науки Вінницької 

обласної державної адміністрації (листи МОН від 20.01.2017 № 3-39; від 

10.05.2017 № 1/9-254; від 12.03.2018 № 3-242).  

Листом від 24.05.2021№ 1/11-3620 МОН звернулось до Вінницької ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

За наслідками протягом липня до МОН надійшли документи 12 закладів 

П(ПТ)О. Після опрацювання директоратом професійної освіти вони  передані до 

управління з питань державного майна та підприємств (лист ДПО від 13.08.2021 

№ 5/226-вн-21; лист від 29.08.2021 № 5/244-вн-21). 

 

Волинська область 

Підлягають передачі 15 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 3 закладів, які 

передані до Мінекономіки для розроблення відповідних проектів рішень Уряду. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 575-р 

прийнято рішення про передачу 2 закладів (професійно-технічної) освіти в 

спільну власність територіальних громад Волинської області: 

1. ДНЗ «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»; 

2. Любомльський професійний ліцей. 

1 заклад (Старовижівський професійний ліцей) увійшов до проєкту 

розпорядження Кабінету Міністрів України, який перебуває на погодженні у 

центральних органах виконавчої влади. 

МОН підготовлено та направлено лист до УОН Волинської ОДА щодо 

необхідності підготовки та подання до МОН документів на передачу до 

комунальної власності закладів П(ПТ)О (лист від 12.03.2018 № 3-262, від 

31.08.2020 № 5/506-20); 

Листом від 02.06.2021 № 1/11-3971 МОН звернулось до Волинської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності.  

 

Дніпропетровська область  

Підлягають передачі 53 заклади П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 33 закладів П(ПТ)О. 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 575-р, 

від 24.07.2019 № 587-р, від 28.04.2021 № 389-р, від 04.08.2021 № 906-р прийнято 



рішення про передачу 25 закладів (професійно-технічної) освіти у спільну 

власність територіальних громад Дніпропетровської області: 

1. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Нікопольський 

центр професійної освіти»; 

2. Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей; 

3. ДПТНЗ «Першотравенський гірничий ліцей»; 

4. ДПТНЗ «Межівське професійно-технічне училище»; 

5. Нікопольський професійний ліцей; 

6. Професійно-технічне училище № 74; 

7. Криворізький професійний будівельний ліцей; 

8. ДНЗ «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів будівельної галузі»; 

9. ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів»; 

10. ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей»; 

11. Професійно-технічне училище № 48 м. Новомосковська; 

12. ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів»; 

13. Зеленодольський професійний ліцей; 

14. ДПТНЗ «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти» 

15. Кам’янське вище професійне училище; 

16. Тернівський професійний гірничий ліцей; 

17. ДПТНЗ «Криворізький професійний гірничо-електромеханічний ліцей»; 

18. ДПТНЗ «Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів»; 

19. ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та 

машинобудування»; 

20. ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр»; 

21. Кам’янський професійний ліцей; 

22. Ордена «Знак Пошани» вище професійне училище № 75; 

23. Професійно-технічне училище № 79; 

24. ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів 

торгівлі та ресторанного сервісу»; 

25. Криворізький професійний ліцей. 

Документи 6 закладів П(ПТ)О після доопрацювання  

ДОН Дніпропетровською ОДА надіслано МОН на повторне опрацювання  

та передано в управління з питань державного майна та підприємств (лист ДПО 

від 29.08.2021 № 5/244-вн-21). 

Документи 2 закладів П(ПТ)О повернуто на доопрацювання до ДОН 

Дніпропетровської ОДА. 

Листом від 01.06.2021 № 1/11-3933 МОН звернулось до Дніпропетровської 

ОДА з проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Донецька область 



Підлягають передачі 38 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 10 закладів П(ПТ)О. 

8 пакетів документів закладів П(ПТ)О було передано до Мінекономіки 

для розроблення відповідних проектів рішень Уряду, з них: 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 234-р, 

від 28.04.2021 № 387-р, від 2 червня 2021 р. № 575-р прийнято рішення про 

передачу 6 закладів П(ПТ)О у спільну власність територіальної громади 

Донецької області: 

1. Волноваське професійно-технічне училище; 

2. Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної 

освіти імені П. Ф. Кривоноса; 

3. Маріупольський професійний ліцей сфери послуг і торгівлі; 

4. Маріупольський професійний ліцей автотранспорту; 

5. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Краматорський 

центр професійно-технічної освіти»; 

6. ДНЗ «Краматорське вище професійне металургійне училище». 

2 заклади увійшли до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України, 

який знаходиться на погодженні у ЦОВВ: 

1. Сіверський професійний ліцей; 

2. Великоновосілківський професійний ліцей;  

Документи 2 закладів повернуто на доопрацювання ДОН Донецької 

обласної військово-цивільної державної адміністрації.   

Листом від 01.06.2021 № 1/11-3931 МОН звернулось до Донецької ОВЦДА 

щодо прискорення роботи з підготовки, доопрацювання та подання пропозицій і 

матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Житомирська область 

Підлягають передачі 23 заклади П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 12 закладів П(ПТ)О. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 516-р 

прийнято рішення про передачу 3 закладів П(ПТ)О у спільну власність 

територіальної громади Житомирської області: 

1. ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище»; 

2. Бердичівський професійний будівельний ліцей» 

3. Любарський професійний ліцей. 

Документи 9 закладів П(ПТ)О повернуто на доопрацювання до УОН 

Житомирської обласної державної адміністрації. 

Листом від 10.06.2021 № 1/11-4199 МОН звернулося до Житомирської ОДА 

з проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

На опрацюванні в МОН знаходяться документи 5 закладів П(ПТ)О. 

 

Закарпатська область 

Підлягають передачі 15 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 14 закладів П(ПТ)О. 



Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 750-р, 

від 21.04.2021 № 360-р прийнято рішення про передачу 14 закладів у спільну 

власність територіальної громади Закарпатської області: 

1. ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти»; 

2. Тячівський професійний ліцей Закарпатської області; 

3. ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла 

Данканича»; 

4. Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій 

харчування; 

5. Берегівський професійний ліцей сфери послуг; 

6. Свалявський професійний будівельний ліцей; 

7. ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей»; 

8. Вище професійне училище № 3 м. Мукачево; 

9. Хустський професійний ліцей; 

10. Хустський професійний ліцей сфери послуг; 

11. Професійно-технічне училище № 33 смт Великий Березний; 

12. ДНЗ «Мукачівський центр професійно-технічної освіти»; 

13. Перечинський професійний ліцей; 

14. Міжгірський професійний ліцей. 

 

Запорізька область  

Підлягають передачі 32 заклади П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 1 закладу. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 234-р 

прийнято рішення про передачу 1 закладу П(ПТ)О у спільну власність 

територіальних громад Запорізької області: 

Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне 

училище». 

МОН надіслано лист від 04.06.2021 № 1/11-4029 до Запорізької обласної 

державної адміністрації щодо прискорення роботи з підготовки, доопрацювання 

та подання пропозицій і матеріалів. 

Запорізькою обласною радою прийнято рішення від 29.07.2021 № 37 

стосовно передачі з державної власності до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Запорізької області цілісних майнових комплексів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, із зобов’язанням 

використовувати їх за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну 

власність. 

Проте рішення прийняте з порушеннями вимог статті 7 Закону України 

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

потребує внесення змін до нього. 

 

Івано-Франківська область 

Підлягають передачі 19 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 9 закладів П(ПТ)О. 



Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 516-р 

прийнято рішення про передачу 5 закладів П(ПТ)О у спільну власність 

територіальної громади Івано-Франківської області: 

1. ДПТНЗ «Івано-Франківське вище професійне училище сервісного 

обслуговування техніки»; 

2. Вище професійне училище № 21 м. Івано-Франківська; 

3. Вище професійне училище № 14 м. Коломиї; 

4. Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей; 

5. Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська. 

Документи 4 закладів П(ПТ)О передано до Мінекономіки та повернуто на 

доопрацювання до департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської обласної державної адміністрації. 

Листом від 09.06.2021 № 1/11-4153 МОН звернулося до Івано-Франківської 

ОДА щодо прискорення роботи з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Київська область 

Підлягають передачі 21 заклад П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 5 закладів П(ПТ)О. 

Рішення сесії Київської обласної ради про передачу цілісних майнових 

комплексів прийнято лише щодо 11 закладів П(ПТ)О. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 996-р 

прийнято рішення про передачу 4 закладів П(ПТ)О у спільну власність 

територіальних громад Київської області: 

1. ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище»; 

2. ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей»; 

3. ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг»; 

4. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти». 

Документи 1 закладу П(ПТ)О повернуто на доопрацювання до 

департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.  

Листом від 09.06.2021 № 1/11-4154 МОН звернулося до Київської ОДА 

щодо прискорення роботи з підготовки, доопрацювання та подання пропозицій і 

матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 
 

Кіровоградська область 

Підлягають передачі 20 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли пакети документів 16 закладів. 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 713-р, 

від 14.08.2019 № 619-р, від 30.09.2020.№ 1200-р прийнято рішення про передачу 5 

закладів у спільну власність територіальної громади Кіровоградської області: 

1. ДЗП(ПТ)О «Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей»; 

2. Професійно-технічне училище № 38 смт Голованівськ; 

3. Піщанобрідський професійний аграрний ліцей; 

4. Гайворонський професійний аграрний ліцей); 

5. ДНЗ «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка». 



Документи 11 закладів повернуто на доопрацювання до управління 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.  

Листом від 02.06.2021 № 1/11-3972 МОН звернулось до Кіровоградської 

ОДА з проханням прискорити роботи з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Луганська область 

Підлягають передачі 18 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 13 закладів. 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 30.09.2020.№ 1200-р, 

від 24.03.2021 № 234-р, від 28.04.2021 № 387-р прийнято рішення про передачу 

11 закладів П(ПТ)О у спільну власність територіальної громади Кіровоградської 

області: 

1. Вище професійне училище № 92 м. Сєвєродонецька; 

2. Державний навчальний заклад «Сєвєродонецький професійний ліцей; 

3. Білокуракинський професійний аграрний ліцей; 

4. Новопсковський професійний аграрний ліцей; 

5. Золотівський професійний ліцей; 

6. Старобільський професійний ліцей; 

7. Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей; 

8. Марківський професійний аграрний ліцей; 

9. Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей; 

10. Вище професійне училище № 94; 

11. Новоайдарський професійний аграрний ліцей. 

2 заклади П(ПТ)О увійшли до проєкту розпорядження Кабінету 

Міністрів України, який перебуває на погодженні у центральних органах 

виконавчої влади: 

1. ДПТНЗ «Привільський професійний ліцей»; 

2. ДПТНЗ «Щастинський професійний ліцей». 

Листом від 18.06.2021 № 1/11-4493 МОН звернулося до Луганської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 
 

Львівська область 

Підлягають передачі 48 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли пакети документів 29 закладів. 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 713-р, 

від 17.10.2018 № 750-р, від 24.07.2019 № 578-р, від 24.03.2021 № 234-р прийнято 

рішення про передачу 16 закладів П(ПТ)О у спільну власність територіальних 

ої громади Львівської області: 

1. Вище професійне училище № 11 м. Червонограда; 

2. ДНЗ «Новояворівське вище професійне училище»; 

3. Перемишлянський професійний ліцей; 

4. ДНЗ «Львівське вище професійне училище харчових технологій»; 

5. ДНЗ «Львівське вище професійне училище технологій та сервісу»; 

6. ДНЗ «Вище професійне училище № 34 м. Стрий»; 



7. ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище»; 

8. ДПТНЗ «Львівське вище професійне училище комп’ютерних 

технологій та будівництва»; 

9. ДНЗ «Львівський професійний ліцей залізничного транспорту»; 

10. ДПТНЗ «Червоноградськитй професійний гірничо-будівельний 

ліцей»; 

11. Рава-Руський професійний ліцей; 

12. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сокальський 

професійний ліцей»; 

13. Львівський професійний коледж готельно-туристичного та 

ресторанного сервісу; 

14. Вище професійне училище № 20 м. Львова; 

15. ДПТНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівництва»; 

16. Вище професійне училище N 29 м. Львова. 

Документи 1 закладу (Бориславський професійний ліцей) Мінекономіки 

повернуто на доопрацювання до ДОН Львівської обласної державної 

адміністрації (лист зауваження МОН від 27.05.2019 № 5/175-19). 

Документи 10 закладів П(ПТ)О повернуто на доопрацювання до ДОН 

Львівської обласної державної адміністрації.  

Документи 2 закладів П(ПТ)О знаходяться на опрацюванні в МОН. 

Листом від 10.06.2021 № 1/11-4200 МОН звернулося до Львівської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Миколаївська область 

Підлягають передачі 27 закладів П(ПТ)О відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН від жодного закладу П(ПТ)О не 

надійшло документів. 

Рішення сесії Миколаївської обласної ради щодо передачі цілісних 

майнових комплексів закладів професійної освіти відсутнє. 

Листом від 12.03.2018 № 3-254 МОН звернулося до ДОН ОДА  щодо 

необхідності проведення відповідної роботи та подання в установленому порядку 

документів на передачу майна закладів П(ПТ)О.  

Листом від 18.06.2021 № 1/11-4452 МОН звернулося до Миколаївської ОДА 

з проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Одеська область 

Підлягають передачі 28 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли пакети документів 7 закладів. 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 583-р, 

від 24.03.2021 № 241-р прийнято рішення про передачу 4 закладів П(ПТ)О у 

спільну власність територіальних громад Одеської області: 

1. ДНЗ «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей»; 

2. ДНЗ «Лиманський професійний аграрний ліцей»; 



3. ДНЗ «Арцизький професійний аграрний ліцей»; 

4. ДНЗ «Тарутинський професійний аграрний ліцей». 

1 заклад П(ПТ)О увійшов до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів 

України, який перебуває на погодженні у центральних органах виконавчої влади: 

ДПТНЗ «Захарівський професійний ліцей» (проект розпорядження 

знаходиться на погодженні у ЦОВВ). 

Документи 1 закладу П(ПТ)О повернуто на доопрацювання до ДОН 

Одеської обласної державної адміністрації. 

Документи 1 закладу П(ПТ)О знаходиться на опрацюванні в МОН. 

Листом від 01.06.2021 № 1/11-3925 МОН звернулося до Одеської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Полтавська область 

Підлягають передачі 32 заклади П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли пакети документів 5 закладів, 

які передані до Мінекономіки для розроблення відповідних проектів рішень 

Уряду.  

Листом від 30.12.2020 № 5/799-20 МОН направили зауваження 

Мінекономіки щодо усунення недоліків в оформленні документів на передачу 

майна закладів П(ПТ)О. 

Листом від 15.06.2021 № 1/11-4335 МОН звернулося до Полтавської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Рівненська область 

Підлягають передачі 19 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 5 закладів. 

Документи 5 закладів повернуто на доопрацювання до УОН Рівненської 

обласної державної адміністрації. 

Листом від 15.06.2021 № 1/11-4317 МОН звернулося до Рівненської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 
 

Сумська область 

Підлягають передачі 28 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 22 закладів П(ПТ)О. 

Документи 19 закладів П(ПТ)О передано до Мінекономіки для 

розроблення відповідних проектів рішень Уряду, з них: 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 1167-р, 

від 24.03.2021 № 241-р прийнято рішення про передачу 16 закладів П(ПТ)О у 

спільну власність територіальних громад Сумської області: 

1. ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та 

автотранспорту»; 

2. ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових 

технологій, торгівлі та ресторанного сервісу»; 



3. ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну»; 

4. ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної 

освіти»; 

5. ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти»; 

6. ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та 

сфери послуг»; 

7. ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище»; 

8. ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище»; 

9. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське 

вище професійне училище»; 

10. Державний навчальний заклад «Глухівське вище професійне училище»; 

11. ДПТНЗ «Кролевецьке вище професійне училище»; 

12. ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»; 

13. ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище»; 

14. ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти»; 

15. ДПТНЗ «Глинський професійний аграрний ліцей»; 

16. ДПТНЗ «Синівський професійний аграрний ліцей». 

Щодо 3 закладів П(ПТ)О (ДПТНЗ «Свеський професійний аграрний 

ліцей», ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» та  

ДПТНЗ «Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей») – у пропозиціях 

міститься інформація про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень на 

певне нерухоме майно (об’єкти житлового фонду), яке обліковується на балансах 

зазначених навчальних закладів – приватизовані квартири. 

Щодо 3 закладів П(ПТ)О (ДПТНЗ «Хотинський професійний аграрний 

ліцей», ДПТНЗ «Краснопільське професійно-технічне училище»; ДПТНЗ 

«Конотопський професійний аграрний ліцей») – призупинена передача з 

державної у комунальну власність цілісних майнових комплексів:. 

Листом від 22.06.2021 № 1/11-4552 МОН звернулося до Сумської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Тернопільська область 

Підлягають передачі 19 закладів професійної освіти (відповідно до 

статистичних даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли пакети 

документів 4 закладів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 750-р 

прийнято рішення про передачу 2 закладів П(ПТ)О у спільну власність 

територіальної громади Тернопільської області: 

1. Професійно-технічне училище № 34 смт Коропець; 

2. Державний навчальний заклад “Підволочиський професійний ліцей”. 

Документи 2 закладів П(ПТ)О знаходяться на опрацюванні в МОН. 

Листом МОН від 18.06.2021 № 1/11-4448 до Тернопільської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Харківська область  



Підлягають передачі 32 заклади професійної освіти (відповідно до 

статистичних даних станом на 01.01.2021).  

Рішення сесії Харківської обласної ради від 07.12.2017 № 582-VII про 

передачу цілісних майнових комплексів прийняте лише щодо 19 закладів 

П(ПТ)О.  

До МОН надійшли документи 13 закладів П(ПТ)О, які повернуто на 

доопрацювання до департаменту освіти і науки Харківської обласної державної 

адміністрації. 

Листом від 18.06.2021 № 1/11-4451 МОН звернулося до Харківської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Херсонська область 

Підлягають передачі 23 заклади П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли пакети документів 23 закладів 

П(ПТ)О. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 583-р 

прийнято рішення про передачу 1 закладу П(ПТ)О у спільну власність 

територіальної громади Херсонської області: 

Новокаховський професійний електротехнічний ліцей. 

Документи 12 закладів П(ПТ)О повернуто на доопрацювання до 

управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації. 

Документи 10 закладів П(ПТ)О надіслані повторно до МОН, з них 3 – 

повторно повернуті на доопрацювання до управління освіти, науки та молоді 

Херсонської ОДА, 7 – знаходяться на опрацюванні в МОН. 

Листом від 07.06.2021 № 1/11-4081 МОН звернулося до Херсонської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Хмельницька область  

Підлягають передачі 23 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 9 закладів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 241-р 

прийнято рішення про передачу 5 закладів П(ПТ)О у спільну власність 

територіальної громади Хмельницької областей», яким передбачено передача 5 

ЗП(ПТ)О: 

1. Грицівське вище професійне училище № 38; 

2. ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей»; 

3. Вище художне професійне училище № 19; 

4. Шепетівський професійний ліцей; 

5. ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей». 

3 заклади П(ПТ)О увійшли до проєкту розпорядження Кабінету 

Міністрів України, який знаходиться на погодженні у ЦОВВ:О:  

1. ДНЗ «Вище професійне училище № 11»; 

2. Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького; 

3. Нетішинський професійний ліцей. 



Документи 1 закладу П(ПТ)О знаходиться на опрацюванні в МОН.  

Листом від 15.06.2021 № 1/11-4318 МОН звернулося до Хмельницької ОДА 

з проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Черкаська область 

Підлягають передачі 19 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 3 закладів П(ПТ)О. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 619-р 

прийнято рішення про передачу 3 закладів П(ПТ)О у спільну власність 

територіальної громади Черкаської області: 

1. Державний навчальний заклад «Лисянський професійний аграрний 

ліцей»; 

2. ДНЗ «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій»; 

3. ДНЗ «Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей». 

Листом від 15.06.2021 № 1/11-4315 МОН звернулося до Черкаської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Чернівецька область 

Підлягають передачі 14 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 14 закладів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 583-р 

прийнято рішення про передачу 3 закладів П(ПТ)О у спільну власність 

територіальних громад Чернівецької області: 

1. Ставчанський професійний ліцей; 

2. ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»; 

3. Сокирянське вище професійне училище. 

Документи 11 закладів П(ПТ)О повернуто на доопрацювання до ДОН 

Чернівецької обласної державної адміністрації.  

Листом від 18.06.2021 № 1/11-4446 МОН звернулося до Чернівецької ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

Чернігівська область  

Підлягають передачі 13 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 12 закладів. 

Документи 10 закладів П(ПТ)О були передані до Мінекономіки для 

підготовки пропозицій щодо передачі з державної у комунальну власність, з-них:  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 583-р 

прийнято рішення про передачу 3 закладів П(ПТ)О у спільну власність 

територіальної громади Чернігівської області: 

1.  Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області; 

2.  ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище»; 

3.  ДПТНЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти». 



7 закладів П(ПТ)О увійшли до проектів розпорядження КМУ, які 

знаходиться на погодженні у ЦОВВ. 

Документи закладів П(ПТ)О повернуто на доопрацювання до УОН 

Чернігівської обласної державної адміністрації. 

Листом від 01.06.2021 № 1/11-3932 МОН звернулося до Чернігівської ОДА з 

проханням прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання 

пропозицій і матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 

 

м. Київ 

Підлягають передачі 20 закладів П(ПТ)О (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). До МОН надійшли документи 17 закладів П(ПТ)О. 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 713-р, 

від 14.08.2019 № 619-р, від 21.04.2021 № 360-р, від 02.06.2021 № 575-р прийнято 

рішення про передачу 17 закладів П(ПТ)О у спільну власність територіальної 

громади м. Києва: 

1. Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу; 

2. Вище професійне училище № 25 м. Києва; 

3. Київське вище професійне училище будівництва і дизайну; 

4. ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації»; 

5. ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва»; 

6. Київське вище професійне училище швейного та перукарського 

мистецтва; 

7. Київський професійний будівельний ліцей; 

8. Київський енергетичний ліцей; 

9. Вище професійне училище № 33 м. Києва; 

10. Київське вище професійне училище будівництва і архітектури; 

11. ДНЗ «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії 

та дизайну м. Києва»; 

12. ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва»; 

13. ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою»; 

14. Київське вище професійне училище залізничного транспорту імені В. С. 

Кудряшова; 

15. Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства4 

16. Київське вище професійне училище деревообробки. 

17. ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва». 

На підставі прийнятих Урядових рішень прийняті розпорядження Голови 

Київської міської державної адміністрації від 26.07.2019 № 1336, від 

01.06.2020 № 777 про затвердження актів приймання-передачі цілісних майнових 

комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

Майно 12 закладів П(ПТ)О м. Києва передано на баланс департаменту 

комунальної власності виконавчого органу Київради (КМДА) 

Листом від 22.06.2021 № 1/11-4553 МОН звернулось до КМДА з проханням 

прискорити роботу з підготовки, доопрацювання та подання пропозицій і 

матеріалів для передачі з державної до комунальної власності. 


