
Проект 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___________________ 2014 року 

селище Верховина  

 

 

Про присвоєння рангу 

посадової особи місцевого 

самоврядування голові 

районної ради 

 

 

Відповідно ст.15 Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування"та рішення районної ради від 25.02.2014 року «Про обрання 

голови районної ради» районна рада 

 

вирішила: 

 

 Присвоїти голові районної ради Маківничуку Івану Михайловичу 7 

ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

 

 

 

    Голова районної ради        Іван Маківничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ___________________ 2014 року 

селище Верховина  
 

Про надання згоди на виготовлення 

Івано-Франківською обласною 

громадською організацією 

«Християнська Асоціація молоді 

та сім’ї» проекту землеустрою 
 

Розглянувши заяву Івано-Франківської обласної громадської 

організації «Християнська асоціація молоді та сім’ї» щодо виділення 

земельної ділянки яка належить Верховинському районному лісгоспу в с. 

Верхній Ясенів урочище «Запідок» квартал №17 виділ 31 площею 0,99 га для 

будівництва та обслуговування будівель, а саме: Міжнародного, 

Міжконфесійного Духовного – Екологічного – Туристичного – Оздоровчого 

Центру, відповідно ст.ст. 123, 149 Земельного кодексу України та керуючись 

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада 
 

вирішила: 
 

 1. Надати згоду Івано-Франківській обласній громадській організації 

«Християнська асоціація молоді та сім’ї» на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки яка належить 

Верховинському районному лісгоспу і знаходиться за межами населеного 

пункту села Верхній Ясенів урочище «Запідок» квартал №17 виділ 31 

площею 0,99 га для будівництва та обслуговування будівель, а саме: 

Міжнародного, Міжконфесійного Духовного – Екологічного – Туристичного 

– Оздоровчого Центру, який включає в себе Маєток Святого Миколая, 

Дитячий Оздоровчий комплекс для дітей та людей з обмеженими 

функціональними можливостями, «Поляну Казок». 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального 

та дорожнього господарства (Ю.Ванджурак). 

 

    Голова районної ради        Іван Маківничук 

 



проект 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___________ 2014 року 

селище Верховина 
 

Про дозвіл центральній районній 

лікарні на продовження терміну 

оренди 

 

       Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист Верховинської центральної 

районної лікарні № 21/01-05 від13.01.2014 року та № 16/01-05 від 13.01.2014 

року, з метою раціонального використання майна спільної власності 

територіальних громад району, районна рада 

 

вирішила: 

 

1.Дозволити Верховинській центральній районній лікарні продовжити 

договори оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад району згідно з додатком. 

2.Дозволити Верховинській центральній районній лікарні продовжити 

договір оренди приміщення для ФАПу в селі Великий Ходак Ільцівської 

сільської ради згідно чинного законодавства. 

3. Верховинській центральній районній лікарні встановити розмір 

орендної плати за оренду майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад району відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» і Методики розрахунку орендної плати, 

затвердженої рішенням районної ради  від 25.06.2010 року. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної  ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального 

та дорожнього господарства ( Ю.Ванджурак). 

 

Голова районної ради                                                    Іван Маківничук 

 

 

   



Додаток 

до рішення районної ради  

 

                                                                         від _____________ 2014року 

Перелік орендарів, яким продовжено термін дії договорів оренди 

комунального майна територіальних громад Верховинського 

району  

 

№ 

п

/

п 

Орендар Характеристика, 

адреса, площа 

об’єкта оренди  

Цільове 

використ

ання 

Договір 

оренди 

Продовж

ено 

1 Комунальне 

підприємство 

«Обласний 

аптечний 

склад» 

Окремо розташоване 

нежитлове 

приміщення,  

вул. Невестюка 2 

66,7 кв.м. 

Розміщен

ня аптеки 

№1  

з 06.02.2014 

по 06.02.2015 

1 рік 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату  

районної ради                                                          Василь Магнич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
проект 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___________ 2014 року 

селище Верховина 
 

Про надання в оренду автомобіля 

 

       Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист селищної ради № 1-1/02-15/01 

від 08.01.2014 року, з метою раціонального використання майна спільної 

власності територіальних громад району, районна рада 

 

вирішила: 

 

1.Надати Верховинській селищній раді в оренду легковий автомобіль 

марки AUDI-80 1993 року виробництва, що належить до спільної власності 

територіальних громад району згідно з додатком. 

2.Голові районної  ради І.Маківничуку заключити договір оренди у 

відповідності до чинного законодавства. 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад району відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» і Методики 

розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням районної ради  від 

25.06.2010 року. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної  ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального 

та дорожнього господарства ( Ю.Ванджурак). 

 

 

 

Голова районної ради                                                    Іван Маківничук 

 

 

   



Додаток 

до рішення районної ради  

 

                                                                         від _____________ 2014року 

Перелік майна спільної власності територіальних громад району 

Верховинського району що передається в оренду  

 

№ 

п/п 

Назва Номер кузова Держав ний 

номер 

Балансова 

вартість 

Термін 

оренди 

1 AUDI-

80 

2.0 E 

WAUZZZ8CZPA204517 77712ІВ 36404,00 1 рік 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату  

районної ради                                                          Василь Магнич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
проект 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___________ 2014 року 

селище Верховина 
 

Про надання в оренду приміщення 

 

       Відповідно до статей 43 та 60 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», розглянувши лист відділу Держземагенства у 

Верховинському районі № 07/01/17 від 13.01.2014 року, з метою 

раціонального використання майна спільної власності територіальних громад 

району, районна рада 

 

вирішила: 

 

1.Надати в оренду відділу Держземагентства у Верховинському районі 

приміщення що знаходиться за адресою: селище Верховина, вул. Франка, 33, 

та належить до спільної власності територіальних громад району згідно з 

додатком. 

2.Голові районної ради І.Маківничуку заключити договір оренди у 

відповідності до чинного законодавства 

3. Встановити розмір орендної плати за оренду майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад району відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» і Методики 

розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням районної ради  від 

25.06.2010 року. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної  ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального 

та дорожнього господарства ( Ю.Ванджурак). 

 

 

 

Голова районної ради                                                    Іван Маківничук 

   



Додаток 

до рішення районної ради  

 

                                                                         від _____________ 2014 року 

Перелік майна спільної власності територіальних громад району 

Верховинського району, що надається в оренду  

 

№ 

п

/

п 

Орендар Характеристика, 

адреса, площа 

об’єкта оренди  

Цільове 

використан

ня 

Договір 

оренди 

Термін 

оренди 

1 Відділ 

Держземаген

тства у 

Верховинськ

ому районі 

Окремо розташоване 

нежитлове 

приміщення,  

вул. Франка, 33 

155,8 кв.м. 

Розміщення 

відділу 

Держземаге

нтства у 

Верховинсь

кому районі 

з 01.02.2014 

по 

01.02.2019 

5 років 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату  

районної ради                                                          Василь Магнич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
проект 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Шосте демократичне скликання 

(позачергова двадцять третя сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___________ 2014 року 

селище Верховина 

 

Про вихід із складу засновників  

ДНЗ «Дитячий садок «Квітка 

Карпат»» с.Ільці 

  

 

       Відповідно  до статей  43 та 60 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши рішення Ільцівської сільської ради 

№15 від 11.03.2014 року та лист Ільцівської сільської ради № 02.2./12-1-18 

від17.03.2014 року, районна рада 

 

вирішила: 

 

1.Вийти із складу засновників ДНЗ «Дитячий садок «Квітка Карпат»» 

с.Ільці. 

2. Внести відповідні зміни до рішення районної ради від 24.06.1998 року 

«Про затвердження переліку підприємств та об’єктів, що належать до 

районної комунальної власності» виключивши з додатку № 2 переліку 

об’єктів комунальної власності району Ільцівський д/с. 

3. Контроль за  виконанням рішення  покласти  на  постійну  комісію 

районної  ради з питань будівництва, інфраструктури, житлово-комунального 

та дорожнього господарства ( Ю.Ванджурак ).  

 

 

 

Голова районної ради                                                    Іван Маківничук 

 

 
 

 

   


