
                                                               
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                               

Засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради 

від  04 січня   2017 р. 

засідання розпочато    о  09  год. 00 хв. 

засідання закінчилось о 09  год. 10 хв.  

В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: 

 

Міський голова:                                             Грушко М.Т. 

Секретар виконкому міської ради               Печолат О.В.                   

         

       Члени виконкому:  Лебідь А.М.                   Кицюк П.Д. 

                                        Кропивницький С.С.     Фоміна О.В.                   

                                         Дзіпетрук І.В.                Бабич В.В. 

                                         Брунь В.В.                     Бондар В.М. 

                                         Скоцький С.В.              Петрівський С.Р. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

       1. Про створення комісії з питань безоплатної   передачі в комунальну власність 

територіальної  громади міста житла. 

Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.   

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА                                                         

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                    

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ                                                                        

РІШЕННЯ 

Від  04 січня  2017 року                                                                     № 1

   

Про створення комісії з питань безоплатної  

  передачі в комунальну власність територіальної 

  громади міста житла 

 

        Розглянувши звернення Департаменту цивільного захисту Вінницької 

обласної державної адміністрації №03.3-03-1397, керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 407 “Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції та/або у забезпечення її проведення і втратили функціональні 

можливості нижніх кінцівок” та відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 

міської ради                                   ВИРІШИВ: 

1. Створити комісію з питань безоплатної передачі в комунальну власність 

територіальної громади міста квартир придбаних для забезпечення 

житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні 

можливості нижніх кінцівок у складі згідно з додатком. 

 

2. Акт приймання-передачі у місячний термін з моменту ухвалення міською 

радою рішення про надання згоди на прийняття відповідного об’єкта у 

комунальну власність територіальної громади м.Липовець надавати для 

затвердження виконавчому комітету міської ради. 

     3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

Міський голова                                                                  Микола ГРУШКО 

  Назаренко О.О. 

Кропивницький С.С. 



Печолат О.В.                                                          

 

     Додаток до рішення  

виконавчого комітету 

                                                                            Липовецької міської ради 

                                                                           від 04.01.2017 року  № 1 

Склад                                                                                                                             

комісії  з питань безоплатної передачі в комунальну власність територіальної 

громади міста квартир придбаних для забезпечення житлом осіб, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її 

проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок 

 

Голова 

комісії:  

Грушко Микола Терентійович Липовецький міський 

голова 

Заступник 

голови 

комісії:  

Кропивницький Сергій 

Станіславович 

заступник міського 

голови 

Секретар 

комісії: 

Назаренко Олеся Олександрівна завідувач відділу 

правової та  кадрової 

роботи виконкому 

 Липовецької міської 

ради 

Члени комісії: 

 

Вовченко Сергій Дмитрович директор Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації (за 

згодою) 

 Ткачук Наталія Василівна -  інспектор відділу 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи та експлуатації 

фондів Департаменту 

цивільного захисту 

облдержадміністрації (за 

згодою) 

 Дзіпетрук Ірина Вікторівна Завідувач фінансово-

господарського відділу 

виконкому Липовецької 

міської ради 



 Бондаренко Микола Валентинович Директор КП 

«Комунсервіс»  

Липовецької міської 

ради 

 Грицай Тамара Володимирівна Начальник відділу 

містобудування та 

архітектури 

Липовецької 

райдержадміністрації  

(за згодою) 

 Михайленко Володимир 

Миколайович 

Завідувач сектору 

цивільного захисту 

Липовецької 

райдержадміністрації  

(за згодою) 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                             Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 


