ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
____ червня 2021 року

м. Шепетівка

№ ____

Про оновлення складу комісії з прийманняпередачі
гуртожитків
по
вул.
Старокостянтинівському шосе, 33 та вул.
Старокостянтинівському шосе, 37 у
комунальну
власність Шепетівської
територіальної громади
Відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної
власності", "Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового
фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні
підприємств, установ та організацій", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
№ 891 від 06.11.1995, рішення Шепетівської міської ради № 20 від 27.06.2013 "Про надання
згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста гуртожитків по
Старокостянтинівське шосе, 33 та 37 в м. Шепетівці", керуючись статтею 30 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. У зв’язку із кадровими змінами оновити склад комісії з приймання-передачі у
комунальну власність Шепетівської територіальної громади гуртожитків за адресою вул.
Старокостянтинівське шосе, 33 та вул. Старокостянтинівське шосе 37, які під час
приватизації не увійшли до статутного капіталу ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» і
перебувають на балансі товариства та є державною власністю.
2. Затвердити комісію з приймання-передачі у комунальну власність Шепетівської
територіальної громади гуртожитків за адресою вул. Старокостянтинівське шосе, 33 та вул.
Старокостянтинівське шосе 37 у складі:
Голова комісії:
Ялоха Ігор Станіславович
- заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради;
Заступник голови комісії:
Гудзик Юрій Андрійович
начальник
управління
житловокомунального господарства;
Секретар комісії:
Конончук Леонід Миколайович
- головний спеціаліст відділу житлових
питань та комунального майна управління
житлово-комунального господарства;
Члени комісії:
Балицька Інна Володимирівна
головний
спеціаліст
відділу
містобудування та архітектури управління
містобудування, архітектури та регулювання
земельних відносин;
Борисова Лілія Вікторівна
- начальник юридичного відділу ПрАТ

"Шепетівський цукровий комбінат"(за згодою) ;
Вержбицька Альона Юріївна
- начальник відділу житлових питань та
комунального майна - юрисконсульт управління
житлово-комунального господарства;
Григорчук Ганна Павлівна
- головний спеціаліст відділу правового та
кадрового забезпечення;
Гринь Олександр Михайлович
- начальник управління економіки,
підприємництва та підтримки інвестицій;
Дрищ Василь Олексійович
- начальник фінансового управління;
Лазуткіна Ольга Анатоліївна
- головний спеціаліст відділу приватизації,
управління державним майном та
корпоративними правами держави Управління
забезпечення реалізації повноважень у
Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях (за згодою);
Малик Михайло Петрович
- начальник відділу з питань державного
архітектурно-будівельного контролю управління
містобудування, архітектури та регулювання
земельних відносин;
Савчук Наталія Василівна
- заступник директора з охорони праці, екології
та цивільного захисту (голова профспілкового
органу) ПрАТ "Шепетівський цукровий
комбінат" (за згодою);
Суботенко Михайло Іванович
- начальник відділу безпеки та охорони ПрАТ
"Шепетівський цукровий комбінат (за згодою)";
Титус Микола Іванович
- директор КП "Житлосервіс";
Тихончук Роман Миколайович
- директор ПП "УК "Управдом" (за згодою).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
І.Ялоху та начальника управління житлово-комунального господарства Ю.Гудзика.

Міський голова

Віталій БУЗИЛЬ

