
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України 
щодо внесення змін до Закону України 
«Про перелік пам’яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації» 

                    Дев’ятнадцята сесія                 
                    сьомого скликання 
 

 
 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 
затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року №1 (зі змінами 
та доповненнями), враховуючи неодноразові звернення представників 
релігійної громади (парафії) Святого Йосифа у Миколаєві Римсько-Католицької 
церкви, обласна рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про перелік 
пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» (додається). 

 
2. Направити текст цього Звернення Верховній Раді України.  
 

 
 
 
Голова обласної ради                                            В.В. Москаленко 
 
 
 



 
Додаток  
до рішення обласної ради 
_______________  №____ 
 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
Депутатів Миколаївської обласної ради 

до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про 
перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації». 

 
Відповідно до статті 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» релігійні організації мають право використовувати для своїх 
потреб будівлі і майно, що надаються їм на договірних засадах державними, 
громадськими організаціями або громадянами. Культові будівлі і майно, які 
становлять державну власність, передаються організаціями, на балансі яких 
вони знаходяться, у безоплатне користування або повертаються у власність 
релігійних організацій безоплатно за рішеннями обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Представники релігійної громади (парафії) Святого Йосифа у Миколаєві 
Римсько-Католицької церкви неодноразово звертались з питанням надання 
(повернення) у власність релігійній громаді будівлі за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Декабристів, 32-а (будівля парафіяльного училища та притулку 
католицького благодійного товариства), яка на даний час знаходиться у 
постійному користуванні вказаної релігійної громади з метою реставрації 
будівлі.    

Однак, Законом України «Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що 
не підлягають приватизації» будівля парафіяльного училища та притулок 
католицького благодійного товариства, 1900 року по вул. Декабристів 32-а в м. 
Миколаєві включено до переліку пам'яток культурної спадщини, що не 
підлягають приватизації. Як наслідок, Миколаївська обласна державна 
адміністрація та Миколаївська обласна рада позбавлені будь-яких повноважень 
щодо передачі вказаного майна у власність релігійної громади (парафії) 
Святого Йосифа у Миколаєві Римсько-Католицької церкви без внесення 
Верховною Радою України змін до цього Закону. 

Згідно вимог ст. 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

Враховуючи вищевикладене, та з метою передачі майна у власність 
релігійної громади (парафії) Святого Йосифа у Миколаєві Римсько-Католицької 
церкви пропонуємо внести зміни до Закону  України «Про перелік пам’яток 
культурної спадщини, що не підлягають приватизації» (прийнятий Верховною 
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Радою України 23 вересня 2008 року), шляхом виключення будівлі 
парафіяльного училища та притулку католицького благодійного товариства 
1900 рік по вул. Декабристів 32-а в м. Миколаєві з вказаного переліку. 

Сподіваємося на вашу підтримку та розуміння у вирішенні цього 
питання. 

 
 

         Прийнято на дев’ятнадцятій сесії 
        Миколаївської обласної ради 
        сьомого скликання ________ 


