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УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(_________________ сесія) 

РІШЕННЯ 

 

від ___________ № ________ 

м. Івано-Франківськ 
 

 
Про приватизацію майна  
спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст області 
 
 Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, законів України “Про приватизацію державного і 
комунального майна”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”, з метою забезпечення правових, економічних та 
організаційних основ приватизації майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, обласна рада 
 

вирішила: 
  

1. Затвердити Програму приватизації майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2019-2020 роки (додається). 
 

2. Затвердити Перелік об’єктів малої приватизації спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 
2019 році (додається). 
 

3. Затвердити Порядок подання покупцями заяв про включення об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до Переліку 
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації та їх розгляду 
(додається). 
 

4. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу 
об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області (додається). 
 

5. Встановити, що управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад області є Органом приватизації спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
 

6. Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області: 

 
6.1. Для продажу об’єктів малої приватизації утворювати аукціонну 

комісію протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення обласної ради 
про приватизацію об’єкта. 



 
 

6.2. Залучити Прикарпатську універсальну товарну біржу, як Організатора 
аукціону, здійснювати проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації, а також для проведення робіт з приватизації об’єктів 
шляхом викупу орендарями. 

 
6.3. Забезпечувати висвітлення приватизаційних процесів шляхом  

оприлюднення в засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-
сайті обласної ради. 

 
7. Внести зміни в додаток 6  до рішення  обласної   ради   від   21.12.2018. 

№ 1038-26/2018 “Про обласний бюджет на 2019 рік”, замінивши слова 
“Програма приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на 2017-2020 роки” словами “Програма приватизації майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2019-2020 
роки”. 

 
8. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при 

затвердженні обласного бюджету чи внесенні змін до нього у 2019-2020 роках 
передбачати обласній раді для управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад області видатки на відшкодування Прикарпатській 
універсальній товарній біржі витрат, пов’язаних з приватизацією майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у розмірі 4 відсотки 
від вартості проданого майна та на висвітлення приватизаційних процесів.  

 
9. 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 
 


