
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

___________ СЕСІЯ  
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
 

смт Софіївка                     № _________/VII                            ________ 2019 року 
 
 

Про деякі питання приватизації та внесення змін  
до рішень Софіївської селищної ради  

 
 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про приватизацію державного і комунального майна», селищна рада 
вирішила: 

 
1. Поновити процедуру приватизації об’єкта комунальної власності 

Софіївської селищної ради  - нежитлової будівлі магазину за адресою: вулиця 
Тракторна, будинок 1, село Любимівка Софіївського району 
Дніпропетровської області, загальною площею 231,5 м2 . 

2. Внести зміни до рішення Софіївської селищної ради від 29.08.2018 № 
1976-37/VII «Про приватизацію комунального майна Софіївської селищної 
ради»: 

2.1. в пункті  2 слова «Виконавчий комітет Софіївської селищної ради» 
замінити на «Софіївську селищну раду». 

2.2. пункт 3 викласти в новій редакції: 
«3. Затвердити Положення про орган приватизації об’єктів комунальної 

власності Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади 
(додається).»    

3. Внести зміни до пункту 2 рішення Софіївської селищної ради від 
29.08.2018 № 1977-37/VII «Про приватизацію нежитлової будівлі (магазину), 
що належить до комунальної власності Софіївської селищної ради» 
замінивши слова «Виконавчому комітету Софіївської селищної ради» на 
«Софіївській селищній раді». 



4. Затвердити Положення про приватизацію комунальної власності 
Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади (малу 
приватизацію) (додається). 

5. Для продажу об’єктів комунальної власності Софіївської селищної 
об’єднаної територіальної громади створити аукціонну комісію та затвердити 
її персональний склад згідно додатку 1. 

6. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу 
об’єктів комунальної власності Софіївської селищної об’єднаної 
територіальної громади (додається). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-
економічного розвитку. 

 
 
 

Селищний голова                                                         П.Ю.СЕГЕДІЙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 до рішення Софіївської селищної 
ради від _________219р. № _______/VII 
 
 
 

 
 
 

СКЛАД 
аукціонної комісії для продажу об’єктів комунальної власності 

Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади 
 

Голова комісії Масько 
Антон Олегович 

заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
 

Секретар 
комісії 

Магеря 
Інна Всеволодівна 

провідний спеціаліст відділу комунальної 
власності та правового забезпечення 
виконавчого комітету селищної ради 
 

Члени комісії Акастьолова 
Лілія Петрівна 

начальник відділу комунальної власності 
та правового забезпечення виконавчого 
комітету селищної ради 
 

   
 Корж 

Олена Вікторівна 
начальник фінансово-економічного 
відділу, головний бухгалтер виконавчого 
комітету селищної ради 
 

 Білоус  
Любов Олександрівна 

спеціаліст І категорії фінансово-
економічного відділу виконавчого 
комітету селищної ради 
 

 Дишко 
Наталя Василівна 

начальник відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, 
оподаткування та регулювання земельних 
відносин 
 

 Мудраченко 
Віктор Михайлович 

депутат, голова постійної комісії з питань 
забезпечення законності і громадського 
правопорядку 
 

 Іващенко 
Алевтина Анатоліївна 

депутат, голова постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та планування 
соціально-економічного розвитку 

 
 
 
 
 
 

Секретар селищної ради                                                             Л.І.Назаренко 
 
 
 


