
    

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
    24 червня 2022 року                                                                                № 116 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Гірської сільської 

ради «Про створення аукціонної комісії та затвердження Положення про 

діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації 

Гірської сільської ради» № 95 від 26 квітня 2021 року 

Відповідно до частини четвертої  статті 15 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» статей 40, 59, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Гірської сільської ради 

«Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Гірської сільської 

ради, що підлягають приватизації в 2021 році та проведення приватизації» від 22 

квітня 2021 року № 345-13-VІІІ та «Про внесення змін до рішення Гірської 

сільської ради «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

Гірської сільської ради, що підлягають приватизації в 2021 році та проведення 

приватизації» від 22 квітня 2021 року № 345-13-VІІІ» від 23 червня 2022 року № 

1195-33-VІІІ, враховуючи Положення про діяльність аукціонної комісії для 

продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 06.04.2018 № 486, з метою організації та проведення процедур 

продажу комунального майна, виконавчий комітет Гірської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Гірської сільської ради 

«Про створення аукціонної комісії та затвердження Положення про діяльність 

аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації Гірської сільської 

ради» № 95 від 26 квітня 2021 року (ділі - Рішення), а саме пункт 1  Рішення 

викласти в наступній редакції: 

- «1. Створити аукціонну комісю для продажу об’єктів малої приватизації 

Гірської сільської ради, що підлягають приватизації та затвердити її персонаьний 

клад згідно додатку 1». 

2. Додаток 1 до Рішення викласти в новій редакції (додається).  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Гірської 

сільської ради. 

 

Сільський голова                                                                          Роман ДМИТРІВ 

  



Додаток  

до рішення виконкому  

від 24 червня 2022 року № 116                                                                                            

 

Склад 

 аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації Гірської 

сільскої ради 

 

 

Голова комісії Начальник управління ЖКГ та КБ Жила В.О.  

Секретар комісії Начальник фінансового відділу Баркова Л.В.  

Член комісії В.о. начальника відділу містобудування та 

архітектури, Бідненко Т. В. 

Член комісії Начальник відділу цивільного захисту населення 

Чабан О.В. 

Член комісії Головний спеціаліст відділу правового та кадрового 

забезпечення Мельниченко І.М. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                    

  

    

 

 

Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 


