
 
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 23.09.2016. № 278-9/2016 

м. Івано-Франківськ 
 
 
Про стан збереження та ефективність  
використання майна спільної власності  
територіальних громад сіл, селищ, міст  
області  
 
 
 Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням 
обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада            

 
вирішила: 

 
 1. Інформацію про стан збереження та ефективність використання майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області взяти до 
відома. 
 
 2. Підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми 
власності, на балансі яких перебуває нерухоме майно спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, забезпечити проведення 
протягом  жовтня-листопада 2016 року поточної технічної інвентаризації 
нерухомого майна.   
  
 3. Управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад 
області (В. Даниш):  
 - вжити заходів щодо організації проведення інвентаризації об’єктів 
незавершеного будівництва, рухомого та нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області станом на 31 грудня 2016 року; 
 - підготувати проект рішення обласної ради про Програму приватизації 
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 
2017-2020 роки;  
 - дозволити протягом  2017 року  спрямовувати частину плати за оренду 
приміщень Прикарпатського військово-спортивного   ліцею-інтернату    Івано-
Франківської   обласної   ради   на вул. Сірика, 1а у м. Надвірній (після 
відрахування до державного бюджету податку  на  додану вартість)  у   розмірі 
100 відсотків цьому ліцею-інтернату для належного утримання нерухомого 
майна (проведення поточних та капітальних ремонтів), покращення 
матеріально-технічної бази.   
 



 4. Комунальному підприємству  обласної   ради   з    експлуатації   майна 
(В. Костишин) вивчити питання щодо можливості залучення інвестицій на 
проведення ремонтів (реконструкції)  нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області з метою збільшення його 
ринкової вартості та комерційної привабливості і до 01 листопада 2016 року 
подати обласній раді пропозиції.  
 
 5. Обласній державній адміністрації забезпечити врегулювання майнових 
відносин щодо господарського використання Івано-Франківським національним 
медичним університетом, Івано-Франківським базовим медичним коледжем, 
Коломийським   медичним коледжем ім. І. Франка нерухомого майна клінічних 
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, передбачивши зобов’язання 
щодо відшкодування останнім витрат на комунальні платежі. 
  
 6. Голові обласної ради подати пропозиції щодо внесення змін до 
структури виконавчого апарату обласної ради, передбачивши утворення 
окремого підрозділу з питань земельних ресурсів. 
 
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку 
малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).       

  
 
 

Голова обласної  ради                                                                   Олександр Сич 
 

 


