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                                                                                                                              проєкт 

РІШЕННЯ 

 

20 січня 2021 року         м. Липовець                                                № ___ 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Липовецької міської 

ради від 21.05.2019р. № 50 «Про внесення змін до рішення № 78 від 

09.08.2018 «Про затвердження Положення про аукціонну комісію з  

продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади                        

міста Липовець, які підлягають приватизації» 

 

Керуючись ст. ст. 29, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ч. 4 ст. 15 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 

  

           1. Внести зміни до п. 1 рішення виконавчого комітету Липовецької 

міської ради Вінницької області від 21.05.2019 № 50 «Про внесення змін до 

рішення                    № 78 від 09.08.2018 «Про затвердження Положення про 

аукціонну комісію з продажу об’єктів комунальної власності територіальної 

громади міста Липовець, які підлягають приватизації», із змінами та 

доповненнями, виклавши Додаток 2 до рішення № 78 від 09.08.2018р. в новій 

редакції:  

«Склад аукціонної комісії з продажу об’єктів комунальної власності 

Липовецької територіальної громади, які підлягають приватизації: 

1) Голова комісії - Кропивницький Сергій Станіславович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

2) Заступник голови комісії - Печолат Олег Васильович, керуючий 

справами (секретар) виконкому міської ради. 

3) Секретар комісії - Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності. 

4) Члени комісії: 

4.1) Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку, звітності та господарського забезпечення; 

          4.2) Смик Роман Сергійович – спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення. 
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           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія 

КРОПИВНИЦЬКОГО. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Олеся Назаренко 

 

 

 

Виконавець: 
Начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності                                      Алла БАБИЧ  

 

ПОГОДЖЕНО:       

Заступник міського голови                                 Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ  

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                               Олег ПЕЧОЛАТ  

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                          Ірина ДЗІПЕТРУК 

 

 
 

 

 

 

 

  

 


