
  
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

XXV  сесії міської ради VIIІ скликання 

 

26 травня  2022 року № 1                                                       

 м. Шепетівка 

 

Про ініціативу щодо передачі з  

державної у комунальну власність 

нерухомого майна 

 

Відповідно до  ст. 26, ст.. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст. 2, ст.3, ст. 4, ст.4
1
 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності»,  Шепетівська міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Ініціювати перед Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України, 

Хмельницькою обласною військовою адміністрацією передачу з державної у 

комунальну власність Шепетівської територіальної громади  в особі Шепетівської 

міської ради нерухомого майна яке перебуває на балансі відокремленого структурного 

підрозділу  «Шепетівський фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський 

державний університет» , а саме: - гуртожиток № 1 загальною площею 2847,0 кв. м.; - 

гуртожиток № 2 загальною площею 2850,8 кв.м., розташованих за адресою: 

Хмельницька область, м. Шепетівка, проспект Миру,25. 

2. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Шепетівської територіальної 

громади в особі Шепетівської міської ради нерухомого майна: - гуртожиток № 1 

загальною площею 2847,0 кв. м.; - гуртожиток № 2 загальною площею 2850,8 кв. м., 

розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, проспект Миру,25. 

3. Схвалити звернення Шепетівської міської ради щодо передачі з державної у 

комунальну власність   Шепетівської територіальної громади  нерухомого майна, яке 

зазначене у п.1 даного рішення  та направити його до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України, Хмельницької обласної військової адміністрації 

(текст звернення додається). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку 

промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 

транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Максим БОНДАРЄВ), заступника 

міського голови з  питань виконавчих органів ради за розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                        Віталій БУЗИЛЬ 

 
  
 

 



 

                                         Додаток   

                                                                                                    до рішення  XXV сесії міської ради 

                                                                 VIII скликання 

        26.05.2022 №  1 

 

                                                                                               Кабінет Міністрів України 

                                                                                               Міністерство освіти і науки України 

                                                                   Хмельницька обласна 

                                                                      військова адміністрація 

 

Звернення  

Шепетівської міської ради щодо передачі з державної у комунальну власність Шепетівської  

територіальної громади нерухомого майна 

 

 На території Шепетівської  територіальної громади, за адресою – м. Шепетівка, 

проспект Миру, 25, знаходяться два гуртожитки, які перебувають на балансі відокремленого 

структурного підрозділу «Шепетівський фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський 

державний університет». Дані гуртожитки тривалий час не використовуються за 

призначенням. Будівлі гуртожитків потребують проведення ремонтних робіт. 

Після  відкритого  воєнного нападу росії, виникла потреба у наданні внутрішньо 

переміщеним особам, які змушені були залишити своє місце проживання із зони російського 

вторгнення  та перебувають на території громади, необхідного житла. 

 За рахунок благодійних внесків, коштів Шепетівської громади в гуртожитках було 

фактично відновлено систему теплопостачання, водопостачання, водовідведення, проведено 

їх поточний ремонт, кімнати гуртожитків забезпечені необхідними меблями та інвентарем. 

З метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом, належного утримання 

вищезазначених гуртожитків , Шепетівська міська рада, відповідно до  вимог Закону України 

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

розглянути питання про передачу з державної у комунальну власність Шепетівської 

територіальної громади наступного нерухомого майна, яке перебуває на балансі 

відокремленого структурного підрозділу «Шепетівський фаховий коледж Закладу вищої 

освіти «Подільський державний університет», а саме: -  гуртожиток № 1 загальною площею 

2847,0 кв. м.; - гуртожиток № 2 загальною площею 2850,8 кв. м.,розташованих за адресою: 

Хмельницька область, м. Шепетівка, проспект Миру,25. 

 З даного питання Шепетівською міською радою прийнято відповідне рішення 

(додається). 

 Про розгляд даної ініціативи просимо проінформувати міську раду  у визначений 

законодавством термін. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                        Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

Начальник управління економіки, 

підприємництва та підтримки інвестицій                                                         Олександр ГРИНЬ 

 

 

Секретар міської ради                                                                                           Роман ВОЗНЮК 



 

 


