Склад комісій при виконавчому комітеті Липовецької міської ради
1. АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ
1 .Русецька Ольга Миколаївна- голова комісії, юрисконсульт концерну «Сімекс
Агро» (за згодою);
2. Кропивницький Сергій Станіславович - заступник голови комісії, заступник
міського голови;
3. Блага Тетяна Олексіївна - секретар комісії, завідувач загальним відділом
міської ради;
4.Лебідь Альона Миколаївна- член комісії, секретар міської ради;
5. Печолат Олег Васильович - член комісії, керуючий справами
(секретар) виконкому
міської ради;
6. Карбівська Наталія Володимирівна – член комісії, спеціаліст міської ради;
7. Назаренко Олеся Олександрівна- завідувач відділу правової та кадрової
роботи виконкому міської ради, член комісії,
8. Добровольського Віктора Миколайовича -представник ГО
«Всеукраїнська спілка учасників бойових дій та побратимів», член комісії;
9. Шишківський Микола Макарович - член комісії, голова міської ветеранської
організації(за згодою).
2. ЖИТЛОВО-ПОБУТОВА КОМІСІЯ
1. Карбівська Наталія Володимирівна – голова комісії, заступник міського
голови,
2. Русецька Ольга Миколаївна – заступник голови комісії, юрисконсульт
концерну «Сімекс Агро», член виконкому міської ради (за згодою);
3. Дзіпетрук Ірина Вікторівна
- секретар комісії, завідувач фінансовогосподарським відділом Липовецької міської ради;
4. Печолат Олег Васильович
- член комісії, керуючий справами (секретар)
виконкому міської ради;
5.Грицай Тамара Володимирівна член комісії, начальник відділу
містобудування та архітектури райдержадміністрації (за згодою);
6. Сарафонов Василь Миколайович - член комісії, ФОП( за згодою).
3. КОМІСІЯ ПО ДОТРИМАННЮ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВУ
1. Цимбалюк Юрій Васильович

- голова комісії, заступник голови РСС
( за згодою);
- заступник голови комісії,

2. Сарафонов Василь Миколайович
член виконкому, ФОП( за згодою);
3. Кропивницький Сергій Станіславович - секретар комісії, заступник
міського голови;

Члени комісії:
4. Підлубний Віктор Олександрович- член виконкому, член ГФ «Народна
самооборона м.Липовець»;
5. Гребенюк Тетяна Дмитрівна - заступник начальника управління економіки
Липовецької РДА ( за згодою );
6.Рудик Віталій Юрійович- волонтер (за згодою);
7.Дажура Олександр Вікторович- дільничний офіцер поліції ( за згодою).
4. КОМІСІЯ ПО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ТА ЗВЕРНЕНЬ
ГРОМАДЯН
1. Карбівська Наталія Володимирівна - голова комісії, заступник міського
голови;
2. Товкачук Іван Юрійович - заступник голови комісії, спеціаліст відділу
правової та кадрової роботи міської ради;
3. Назаренко Олеся Олександрівна - секретар комісії, завідувач відділом
правової та кадрової роботи міської ради;
Члени комісії:
4. Печолат Олег Васильович
- керуючий справами(секретар) виконкому
міської ради;
5.Дажура Олександр Вікторович - член виконкому, дільничний офіцер
поліції( за згодою),;
6. Бабич Валерій Васильович – член виконкому ( за згодою);
7.Петрівський Сергій Романович- член виконкому, директор ДП
«Липовецьводоканал» ( за згодою).
5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ТА
ПОВОДЖЕННЯ З БЕЗХОЗЯЙНИМИ ВІДХОДАМИ
1. Кропивницький Сергій Станіславович - голова комісії, заступник міського
голови;
2. Скоцький Сергій Васильович- заступник голови комісії, член виконкому( за
згодою),.
3. Товкачук Іван Юрійович - секретар комісії, спеціаліст відділу правової та
кадрової роботи міської ради.
Члени комісії:
4. Брунь Володимир Васильович- член виконкому, приватний підприємець ( за
згодою);
5. Дажура Олександр Вікторович - член виконкому, дільничний офіцер поліції
( за згодою);
6. Шевчук Петро Петрович- інспектор з благоустрою КП „Комунсервіс”;
7.Бондаренко Микола Валентинович - начальник КП „Комунсервіс”;
8.Кицюк Петро Денисович- начальник філії «Липовецький райавтодор».

