
 

УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;    E-mail: lipovetsmr@gmail.com 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Від  24 березня  2017 р. № __/ 

Про   скликання чергової 28  сесії  

Липовецької міської ради 7 скликання 

Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42, частини 4 статті 46, статті 59 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.9  Регламенту міської ради: 

1. Скликати 28 чергову сесію Липовецької  міської ради 7 скликання   07 квітня  2017 року о 

13.00  годині  в залі засідань міської ради (вул. Василя Липківського, 30, м.Липовець). 

2. На розгляд  засідання сесії внести питання: 

1. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

2.Про затвердження звіту щодо виконання  міського бюджету за   перший квартал 2017 

року. 

3.Про внесення змін до Інноваційної програми поліпшення водопостачання міста на 

2016 –2020 роки.  

4. Про внесення змін до рішення № 194 «Про затвердження бюджету міської ради на 

2017 рік» 23 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від 19 грудня 2016 року. 

5.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Липовець на 

2017 р.  

6.Про надання дозволу на встановлення дорожнього знаку 3.35. «Стоянка  заборонена» 

по вул. Липовій у м.Липовець. 

7.Про надання дозволу на списання основних засобів з балансу Липовецького ясла-сад 

№1 «Сонечко». 

8.Про внесення змін до рішення «Про перелік об"єктів та визначення видів 

безоплатних суспільно-корисних робіт, на яких можуть відбувати покарання особи, 

засуджені до громадських робіт, та правопорушники, на яких судом накладене 

адміністративне стягнення у виді громадських робіт». 

9.Про організацію громадських робіт у 2017 році. 

10.Про затвердження плану роботи  на ІІ квартал  2017 року. 

11.Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Липовець 

дочірнього підприємства «Липовецьводоканал» комунального підприємства 

«Вінницяоблводоканал».   

12. Земельні питання.  

13. Різне. 

3. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, спеціалістам міськвиконкому, в 

межах повноважень, взяти участь у розгляді вказаних питань та підготовці проектів рішень.  

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря Липовецької 

міської ради Лебідь А.М. 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                               ГРУШКО М.Т. 

 
Секретар міської ради                          Лебідь  А.М. 
 

 


