
На 06.09.2021 

Інформація  

щодо передачі з державної власності у комунальну власність  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

 

 

Всього підлягає передачі з державної до комунальної власності 635 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти (відповідно до статистичних 

даних станом на 01.01.2021). 

Документи 197 закладів освіти підготовлені до передачі з державної у 

комунальну власність (31,0 % від загальної кількості ЗПО, які передаються), з 

них: 

-прийнято розпоряджень КМУ – щодо передачі 146 закладів (П(ПТ)О) 

(23,0 %), у тому числі передано до комунальної власності – 16 закладів (П(ПТ)О) 

(2,5 %);  

-знаходяться на опрацюванні в Мінекономіки документи 35 закладів 

(П(ПТ)О) 6,0 %), з яких: 

розроблені проєкти розпоряджень КМУ та знаходяться на погодженні у 

ЦОВВ – щодо передачі 16 закладів (П(ПТ)О): 

опрацьовуються документи – 5 закладів (П(ПТ)О); 

доопрацьовуються облдержадміністраціями з урахуванням зауважень 

Мінекономіки документи – 14 закладів (П(ПТ)О); 

-документи 16 закладів П(ПТ)О – знаходиться на опрацюванні в 

управлінні з питань державного майна та підприємств МОН. 

Інформація щодо прийнятих розпоряджень Кабінету Міністрів України 

№  

з/п 

Регіон Кількість 

закладів 

П(ПТ)О 

Розпорядження КМУ 

1 Волинська 2 від 02.06.2021 № 575-р 

2 Дніпропетровська 25 від 24.07.2019 № 587-р 

від 28.04.2021 № 389-р 

від 02.06.2021 № 575-р 

від04.08.2021 № 906-р 

3 Донецька 6 від 24.03.2021 № 234-р 

від 28.04.2021 № 387-р 

від 02.06.2021 № 575-р 

від 04.08.2021 № 906-р 

4 Житомирська 3 від 18.07.2018 № 516-р 

5 Закарпатська 14 від 17.10.2018 № 750-р 

від 21.04.2021 № 360-р 

6 Запорізька 1 від 24.03.2021 № 234-р 

7 Івано-Франківської 5 від 18.07.2018 № 516-р 

8 Київська 4 від 27.12.2017 № 996-р 

9 Кіровоградська 5 від 03.10.2018 № 713-р, 

від 14.08.2019 № 619-р, 

від 30.09.2020 № 1200-р 

10 Луганська 11 від 30.09.2020 № 1200-р 

від 24.03.2021 № 234-р 

від 28.04.2021 № 387-р 



На виконання прийнятих розпоряджень КМУ здійснені наступні заходи. 

м. Київ – 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 професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва передано на баланс департаменту 

комунальної власності виконавчого органу Київради (КМДА). 

Тернопільська область – прийнято розпорядження Голови 

Тернопільської обласної ради «Про затвердження актів приймання-передачі 

цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти». Майно Професійно-технічного училища № 34 смт Коропець 

передано на баланс Тернопільської обласної ради. 

Чернігівська область – рішення сесії Чернігівської обласної ради  

від 18.12.2019 № 17-21/VII «Про прийняття з державної власності цілісних 

майнових комплексів державних закладів професійної(професійно-технічної) 

освіти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської 

області». Майно 3 закладів професійної (професійно-технічної) освіти передано 

на баланс Чернігівської обласної ради. 

Сумська область - рішення сесії Сумської обласної ради  

від 18.12.2020 «Про прийняття з державної власності цілісних майнових 

комплексів державних закладів професійної(професійно-технічної) освіти у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області».   

Кіровоградська область – 19.02.2021 Кіровоградська обласна рада 

прийняла рішення про прийняття в комунальну власність Кіровоградської 

області ДЗП(ПТ)О «Центральноукраїнського професійного будівельного 

ліцею», Піщанобрідський професійний аграрний ліцей. 

Луганська область – прийнято розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військово-цивільної державної адміністрації 

від 27.11.2020 № 832 «Про безоплатне прийняття у спільну власність 

11 Львівська 16 від 03.10.2018 № 713-р, 

від 17.10.2018 № 750-р, 

від 24.07.2019 № 578-р 

від 24.03.2021 № 234-р 

 

12 Одеська 4 від 24.07.2019 № 583-р 

від 24.03.2021 № 241-р 

13 Сумська 16 від 23.09.2020 № 1167-р 

від 24.03.2021 № 241-р 

14 Тернопільська 2 від 17.10.2018 № 750-р 

15 Хмельницька 5 від 24.03.2021 № 241-р 

16 Херсонська 1 від 24.07.2019 № 583-р 

17 Черкаська 3 від 14.08.2019 № 619-р 

18 Чернівецька 3 від 24.07.2019 № 583-р 

19 Чернігівська 3 від 24.07.2019 № 583-р 

20 м. Київ 17 від 03.10.2018 № 713-р, 

від  14.08.2019 № 619-р 

від 21.04.2021 № 360-р 

від 02.06.2021 р. № 575-р 

Всього по Україні 146  



територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області цілісних майнових 

комплексів державних закладів професійної(професійно-технічної) освіти». 

Запорізька область - прийнято розпорядження Голови Запорізької 

обласної ради від 28.04.2021 № 8-св «Про створення комісії з приймання-

передачі з державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області цілісного майнового комплексу державного 

навчального закладу «Мелітопольське вище професійне училище» та 

затвердження її складу». 

Закарпатська область – прийнято розпорядження Голови Закарпатської 

обласної ради від 06.08.202 № 16-р «Про утворення комісій з питань передачі з 

державної власності у спільну власність територіальних громад області 

(комунальну власність області) цілісних майнових комплексів державних 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти». 

Проєкти розпоряджень КМУ щодо передачі 16 закладів (П(ПТ)О),  

які знаходяться на погодженні у ЦОВВ: 

«Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних 

громад Чернігівської та Донецької областей», яким передбачено передача  

8 закладів (П(ПТ)О) (Чернігівської – 6, Донецької – 2); 

«Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних 

громад Волинської, Одеської, Чернігівської, Луганської та Хмельницької 

областей», яким передбачено передача 8 закладів (П(ПТ)О) (Волинської – 1, 

Одеської– 1, Чернігівської – 1, Луганської – 2, Хмельницької - 3); 
 

Усього протягом 2016 – 2021 років до Міністерства освіти і науки 

від департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних адміністрацій 

надійшли документи закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо 

передачі 293 цілісних майнових комплексів з державної до комунальної 

власності (46 % від загальної кількості ЗПО, які передаються) із 23 областей та 

м. Київ:  

Вінницької (15 закладів (П(ПТ)О);  

Волинська (3 закладів (П(ПТ)О);  

Дніпропетровської (33 закладів (П(ПТ)О);  

Донецької (10 закладів (П(ПТ)О);  

Житомирської (12 закладів (П(ПТ)О);  

Закарпатської (14 закладів (П(ПТ)О);  

Запорізької (1 заклад (П(ПТ)О);  

Івано-Франківської (9 закладів (П(ПТ)О);  

Київської (5 закладів (П(ПТ)О);  

Кіровоградської (16 закладів (П(ПТ)О);  

Луганської (13 закладів (П(ПТ)О); 

Львівської (29 закладів (П(ПТ)О);  

Одеської (6 закладів (П(ПТ)О);  

Полтавської (5 закладів (П(ПТ)О); 

Рівненської (5 закладів (П(ПТ)О);  

Сумської (22 закладів (П(ПТ)О); 



Тернопільської (4 закладів (П(ПТ)О); 

Харківської (13 закладів (П(ПТ)О);  

Херсонської (23 закладів (П(ПТ)О);  

Хмельницької (9 закладів (П(ПТ)О);  

Черкаської (3 закладів (П(ПТ)О); 

Чернівецької (14 закладів (П(ПТ)О);  

Чернігівської (12 закладів (П(ПТ)О);  

м. Київ (17 закладів (П(ПТ)О). 

З них за 2020 – 2021 роки до МОН надійшло 115 пакетів документів 

закладів професійної освіти з 17 областей та м. Київ: Вінницької – 6, 

Волинська – 3, Дніпропетровської – 17, Донецької – 10, Запорізької – 1, 

Луганської – 8, Львівської – 2, Закарпатської – 1, Одеської – 3, Полтавська – 5; 

Київської – 1, Сумської - 14, Тернопільської – 2, Харківської – 13, 

Херсонської – 10, Хмельницької – 9, Чернігівської – 5, м. Київ –5.  

Від 1 регіону (Миколаївська обл.) пропозиції щодо передачі до 

комунальної власності цілісних майнових комплексів закладів П(ПТ)О не 

надходили і не прийнято рішення сесії облради про їх передачу.  

Таким чином, з документів 293 закладів П(ПТ)О, що надійшли 

протягом 2016 – 2021 років до МОН: 

прийняті розпорядження КМУ – щодо передачі 146 закладів; 

знаходяться на опрацюванні в Мінекономіки – документи 35 закладів; 

знаходиться на опрацюванні в управлінні з питань державного майна 

та підприємств МОН – 16 закладів; 

документи 96 закладів повернуті на доопрацювання департаментам 

(управлінням) освіти і науки обласних державних адміністрацій як такі, що не 

відповідають вимогам Закону України «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності» (листи МОН щодо виправлення недоліків від 

12.03.2018 № 3-253, від 12.03.2018 № 3-264, від 19.04.2018 № 3-418, від 

19.04.2018 № 3-419, від 21.06.2018 № 3-635, від 19.02.2019 № 3-164, від 

05.07.2019 № 5.3.3/5-19, від 31.08.2020 № 5/412-20, від 31.08.2020 № 5/407-20, 

від 31.08.2020 № 5/506-20, від 02.09.2020 № 5/507-20, від 02.09.2020 № 5/508-20, 

від 07.09.2020 № 5/512-20, від 05.11.2020 № 1/11-7848, від 30.12.2020 № 5/800-

20, від 30.12.2020 № 5/799-20, від 19.02.2021 № 1/11-1160, від 07.04.2021 № 1/11-

2372. 

Наразі в МОН знаходяться на опрацюванні документи 36 закладів 

П(ПТ)О:  

вперше надійшли – документи 11 закладів П(ПТ)О (Вінницька – 6, 

Львівська обл. – 2, Тернопільська обл. – 1, Хмельницька обл. – 1,  

Чернігівська обл. – 1); 

повторно надійшли після доопрацювання обласними 

держадміністраціями – документи 24 закладів П(ПТ)О (Вінницька обл. – 6,  

Дніпропетровська обл. – 6, Одеська обл. – 1, Херсонська обл. – 10,  

Чернігівська обл. – 1). 

 

 



Проблеми (загальні): 

 

1) рішення сесій окремих обласних (міських) рад потребують 

доопрацювання з урахуванням вимог Закону України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності»; 

2) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відсутні 

правовстановлюючі документи, оформлені відповідно до Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», а саме:  

відсутні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації; 

відсутні витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; 

відсутня технічна документація на майно та земельні ділянки (проекти 

землеустрою на оформлення земельних ділянок); 

3) вирішення окремих проблемних питань щодо оформлення 

правовстановлюючих документів  можливо тільки в судовому порядку; 

4) відсутнє фінансування на виготовлення документів з державного та 

обласних бюджетів; 

5) неврегульованість законодавства щодо списання багатоквартирних 

житлових будинків, які перебувають на балансі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, квартири яких приватизовані (такий стан справ не 

дозволяє підготувати правовстановлюючі документи); 

6) наявні об’єкти незавершеного будівництва, на які відсутні 

правовстановлюючі документи; 

7) заклади освіти перебувають у стадії реорганізації та здійснюють 

заходи з переоформлення правовстановлюючих документів на майно; 

8) відсутність наказів МОН щодо закріплення майна; 

9) затримка видачі Міністерством освіти і науки України довіреності 

закладу представляти інтереси Держави при оформленні правовстановлюючих 

документів; 

10) відсутні пропозиції щодо передачі до комунальної власності цілісних 

майнових комплексів закладів освіти Миколаївської області та не прийнято 

рішення сесії Миколаївської обласної ради; 

11) Харківська обласна рада відмовляється затверджувати техніко-

економічних обґрунтувань (наполягають на першочерговому затвердженні їх 

Міністерством освіти і науки України); МОН в черговий раз надіслало свої 

зауваження щодо оформлення пакету документів на передачу майна із 

зазначенням необхідності затвердження Харківською обласною радою техніко-

економічних обґрунтувань (лист МОН від 19.02.2021 № 1/11-1160). 


