
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
Від   09 червня  2017 р.                                                                       № 72  -р 

 

Про   скликання чергового 

засідання  виконавчого комітету 

 

Керуючись статтями 53, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

     1.Скликати чергове засідання виконавчого комітету міської ради  

20  червня  2017 року о 9 год.00 хв. 

 

2.Затвердити наступний проект порядку денного: 

2.1. Про стан роботи комісій при виконавчому комітеті міської ради,   

дільничного офіцера поліції та групи з охорони громадського порядку щодо 

охорони громадського порядку та профілактики злочинності у м.Липовець. 

Інформує: Карбівська  Н.В.  – заступник  міського голови. 

  

2.2. Про роботу опікунської ради. 

Інформує: Карбівська  Н.В.  – заступник  міського голови. 

  

2.3.  Про внесення змін до рішення виконкому №91 від 26.06.2012 року «Про 

затвердження переліку адміністративних послуг, які  надаються  виконавчим  

органом Липовецької міської ради під час здійснення власних  (самоврядних)  

 повноважень органу  місцевого самоврядування. 

Інформує:Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради. 

 

2.4. Про   затвердження  Стандартів адміністративних    послуг,   що надаються 

виконавчим органом Липовецької  міської  ради. 

Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради. 

 

2.5. Про впорядкування адреси житлових будівель. 

Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради. 

 

2.6. Про присвоєння адреси земельній ділянці. 

Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради. 

 



 

 

2.7. Про надання дозволу на зрізання дерев. 

Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради. 

 

2.8. Про затвердження плану роботи на ІІІ квартал 2017 року. 

Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради. 

 

2.9.Про надання матеріальної допомоги громадянам міста. 

Інформує: Грушко М.Т.- міський голова. 

 

2.10. Про затвердження акта тимчасової робочої комісії щодо вивчення 

можливості переведення на автономний режим роботи котельні, яка знаходиться 

на території ДНЗ №2. 

Інформує: Кропивницький С.С.  – заступник  міського голови. 

  

2.11. Про внесення змін до рішення № 50 виконкому міської ради від 20.04.2017 

року  "Про  проведення  міського конкурсу " Інтелект міста  2017 ", приуро- 

ченого  Дню  Європи. 

Інформує: Карбівська  Н.В.  – заступник  міського голови. 

  

 2.12. Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

перевезення твердих побутових відходів на території м. Липовець. 

Інформує: Кропивницький С.С.  – заступник  міського голови. 

  

2.13. Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня  та власних рішень. 

Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами виконкому міської ради. 

2.14.Різне. 

 
 

        3.  Контроль за виконанням цього  розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому Печолата О.В.  

 
  

 

 МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                   Микола ГРУШКО 

 
      Назаренко О.О. 

 

      Блага Т.О. 

 

    Кропивницький С.С. 

 

     Карбівська Н.В. 

 

     Печолат О.В. 



 


