
 

                                  
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 
14 січня 2021 року 

 

Постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

 

Присутні члени комісії: 

Юкало Юрій Анатолійович 

Танасюк Руслан Анатолійович 

Скоцький Сергій Васильович 

Шевчук Володимир Володимирович 

 

Запрошені: 

Фоміна Ольга Володимирівна - заступник міського голови з питань виконавчої 

діяльності ради. 

Бабич Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради. 

Рябоконь Інна Миколаївна – начальник організаційного відділу виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про проведення стандартизованої оцінки комунального майна (крім 

землі). 

 

2.  Про звернення депутатів Липовецької міської ради 8 скликання до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо недопущення підвищення цін на енергоносії для 

населення. 
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СЛУХАЛИ:1.  Про проведення стандартизованої оцінки комунального майна 

(крім землі). 
ІНФОРМУЄ: Бабич Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету 

міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Юкалю Ю.А., Танасюк Р.А. 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Бабич Алли Ігорівни, начальника відділу 

юридичного забезпечення та комунальної власності 

виконавчого комітету міської ради, з даного питання взяти до 

відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про проведення стандартизованої 

оцінки комунального майна (крім землі)" на позачергову 5 

сесію міської ради 8 скликання, (додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:2.  Про звернення депутатів Липовецької міської ради 8 скликання 

до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо недопущення підвищення цін на 

енергоносії для населення. 
ІНФОРМУЄ: Юкало Юрій Анатолійович – голова постійної комісії. 

Повідомив присутніх про те, що депутатські фракції звернулися 

до міської ради стосовно розгляду питання щодо звернення до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо недопущення підвищення цін на 

енергоносії для населення. 
ВИСТУПИЛИ: Танасюк Р.А. запропонував внести дане питання за розгляд 

сесії.  
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Юкала Юрія Анатолійовича, голови постійної 

комісії, з даного питання взяти до відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про звернення депутатів 

Липовецької міської ради 8 скликання до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

недопущення підвищення цін на енергоносії для населення" на 

позачергову 5 сесію міської ради 8 скликання, (додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 
 

 

Голова постійної комісії міської ради 

з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства,  

енергозбереження та транспорту                                                                         Юрій ЮКАЛО 


