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Про передачу нерухомого майна зі 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області у 
державну власніть  

 

  Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», згідно з вимогами Закону України «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності» та Порядку подання та 
розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну 
власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну 
власність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
21.09.1998 № 1482, обласна рада  в и р і ш и л а: 
 

1. Надати згоду на безоплатну передачу об’єкта нерухомого майна – 
комплексу будівель та споруд, розташованого за адресою: Закарпатська 
область, смт Великий Березний, вул. Короленка, 10, реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого майна 513450121208, зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області у державну власність до сфери управління 
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України.  

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
голови обласної ради та постійну комісію обласної ради з питань 
регіонального розвитку, майна та приватизації.  

 
Голова ради                                                                       Володимир ЧУБІРКО  
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
до проєкту рішення  обласної ради 

«Про передачу нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області у державну власніть» 

 
1. Обґрунтування  необхідності прийняття рішення. 

Підстава розроблення проєкту – статті 43 та 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закон України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності» та Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів 
з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів 
у державну власність, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 
№1482, звернення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України від 18.05.2022 №13-407/ВС. 

 
   2. Мета і завдання прийняття рішення. 
Мета проєкту – вжиття своєчасних розпорядчих заходів з метою забезпечення 

ефективного використання об’єкта нерухомого майна – комплексу будівель та споруд, 
розташованого за адресою: Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Короленка, 
10, за визначеним цільовим призначенням. 

 
3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення. 

 З юридичної точки зору – це рішення є актом організаційно-розпорядчого характеру 
обласної ради, щодо майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Закарпатської області. 
 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 
 Це питання регулюється відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закон України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності» та Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів 
з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів 
у державну власність, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 
№1482, іншими нормативно-правовими актами. 
 

           5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
З економічної точки зору – рішення має забезпечити ефективне та цільове 

використання майна, згідно вимог чинного законодавства, а також економію коштів 
обласного бюджету. 
 
 
 
Начальник департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту                                                    Мар’яна МАРУСИНЕЦЬ 
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