УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 08 жовтня 2020 року

№ 84

Про затвердження умов продажу
об'єкта приватизації, розроблених
аукціонною комісією з продажу
об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста Липовець,
які підлягають приватизації
Відповідно до статті 10 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», пункту 22 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об'єктів малої приватизації затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, статті 29 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення 67 сесії 7
скликання Липовецької міської ради № 705 від 11 лютого 2020 року, а також
приймаючи до уваги протокол №3 засідання аукціонної комісії з продажу
об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Липовець, які
підлягають приватизації від 07.10.2020, з метою подальшого опублікування
інформації про умови продажу, в тому числі стартової ціни об'єкта приватизації
та проведення аукціону для подальшої приватизації комунального майна,
виконавчий комітет міської ради,
ВИРІШИВ:
1. Затвердити :
1.1. Протокол аукціонної комісії №3 від 07.10.2020;
1.2. Умови продажу об’єкта приватизації – будівлі «Профілакторій»,
загальною площею 299,3 м², що розташована за адресою: Вінницька область,
Липовецький район, м. Липовець, вул. Шевченка, 63, стартова ціна продажу 36
215 грн., без урахування ПДВ, з визначенням способу продажу «аукціон без
умов» (спосіб продажу об'єкта приватизації, за яким власником об'єкта
приватизації стає покупцем, що в ході торгів запропонував за нього найвищу
ціну без додаткових умов продажу об'єкта приватизації).
1.3. Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні
нежитлової будівлі «Профілакторій» в м. Липовець по вул. Шевченка, 63
(додається).
2. Встановити розмір реєстраційного внеску в сумі коштів у розмірі 0,2
мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, а також розмір

гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни кожного
вищезазначеного об'єкта приватизації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів Кропивницького С.С.

Міський голова

Кропивницький С.С.
Назаренко О.О.
Бабич А.І.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 08 жовтня 2020 року

№ 85

Про надання одноразової матеріальної
допомоги громадянам міста
Відповідно до підпункту 2 пункту Б частини першої статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми
соціального захисту територіальної громади на 2020р., затвердженої рішенням
№762 65 сесії 7 скликання від 17.12.2019р., керуючись Положенням про
порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які
опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян,
затвердженим рішенням №574 56 сесії 7 скликання Липовецької міської ради
від 23.04.2019р. та розглянувши заяви
громадян міста
про надання
матеріальної допомоги, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати одноразову матеріальну допомогу жителям міста за рахунок коштів,
які передбачені в міському бюджеті на 2020 рік, на загальну суму 11500,00 грн.,
згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради
(Дзіпетрук І.В.) провести виплату одноразової грошової допомоги у розмірах
згідно з додатком 1 до цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Міський голова
Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.
Соловйова Н.С.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 08 жовтня 2020 року

№ 86

Про надання одноразової матеріальної
допомоги на поховання Мізяківського Б.В.
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007
року №99 “Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалася поховати померлого ”, рішенням 36 сесії 7 скликання від 20
листопада 2017 року № 338 «Про затвердження Положення про порядок
надання одноразової матеріальної допомоги на поховання громадян міста» та
розглянувши заяву Мізяківської І.В. про надання допомоги на поховання,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати одноразову допомогу Мізяківській Ірині Віталіівні (проживає в
м. Липовець по вул.) в розмірі 1000 грн. на поховання брата Мізяківського
Бориса Віталійовича, який помер 01.10.2020 року, на день смерті не
працював, не досяг пенсійного віку та на обліку в центрі зайнятості і
пенсійному фонді не перебував.
Паспорт Ідентифікаційний номер:.
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Міський голова

Дзіпетрук І.В.
Назаренко О.О.
Соловйова Н.С.

Микола ГРУШКО

