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здійснюється за наявності згоди відповідних сільських, селищних, міських, 

районних у містах рад, якщо інше не передбачено законом. 

Згода відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах рад, 

відповідно до статті 59 Закону Укра їни " П р о місцеве самоврядування в 

Укра їн і " надається у формі рішення органу місцевого самоврядування. 

Водночас жодний чинний нормативно-правовий акт не передбачає 
.можливості передачі не.житлових приміщень на баланс іншої територіальної 
громади в особі її органу місцевого самоврядування. 

Зокрема як встановив Верховний Суд Укра їни у постанові від 

12.06.2007 по справі № 4/793 за позовом Солом'янської районної ради в 

м. Києві до Державного територіального галузевого об'єднання "Південно-

Західна залізниця", баланс підприємства (організації) є формою бухгалтерського 

обліку, визначення складу і вартості майна. Баланс не визначає підстав 

знаходження майна у власності (володінні) підприємства (організації). 

Варто також звернути увагу на положення Податкового кодексу 

України, а саме пункт 197.1.16, згідно із яким звільняються від 

оподаткування операції з безоплатної передачі в державну власність чи 

комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну 

власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного 

платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі 

операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

прийнятим у межах їх повноважень. 

Тобто чинне законодавство України та судова практика, зокрема 

Верховного Суду України, визначають, що передача органом місцевого 

самоврядування майна територіальної громади іншому органу місцевого 

самоврядування може відбуватися шляхом передачі його у власність. Тобто 

обов'язковими до застосування є вимоги Закону України "Про передачу 

об'єктів права державної та комунальної власності", який не передбачає такого 

способу переходу права управління об'єктами власності територіальної 

громади як - "передача на баланс органу місцевого самоврядування". 

Відповідно до статті 19 Конституці ї Укра їни та частини третьої 

статті 24 Закону Укра їни " П р о місцеве самоврядування в Укра їн і " , 

органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, 

в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами 

України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України. 

Зазначене дає обгрунтовані підстави вважати, що передача майна між 

територіальними громадами може відбуватися лише у строгій відповідності із 

Законом України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності", на основі набуття права власності при наявності відповідної згоди 

органу місцевого самоврядування. 

З огляду на вищевказане проект рішення Львівської обласної ради "Про 

передачу на баланс Куровицької сільської ради нежитлових будівель за 

адресою: вул. Львівська, 39а, с. Куровичі" не відповідає вимогам чинного 




