
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
Від  16  жовтня  2018 р.                                                                       № 96 -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  18 жовтня 

2018 року о 09 год.00 хв. 

 

2.Затвердити наступний проект порядку денного: 

 

    1. Про готовність закладів, установ та організацій,  розташованих на території  

міської ради,  до роботи в  осінньо- зимовий період 2018-2019 рр. 

Інформують: Кропивницький С.С.-заступник міського голови,  

                      Фоміна О.В. –заступник міського голови. 

 

2. Про затвердження звіту щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 

2018 року. 

Інформує: Баранчук Л.І. – провідний спеціаліст фінансово-господарського 

відділу   виконкому міської ради. 

 

    3. Про надання матеріальної допомоги громадянам міста. 

         Інформує: Грушко М.Т.-міський голова. 

 

4. Про надання матеріальної допомоги на поховання громадян. 

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

 

5. Про затвердження Положення про конкурсну комісію щодо призначення 

управителя з управління багатоквартирним будинком та складу 

конкурсної комісії.  

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

 



      6. Про затвердження умов продажу об»єктів  приватизації, розроблених 

аукціонною комісією з продажу об'єктів комунальної власності територіальної 

громади міста Липовець, які підлягають приватизації. 

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

   

    7. Про   затвердження графіків  прийому громадян у Липовецькій  міській  

раді. 

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

 

    8. Про надання дозволу на зрізання дерев. 

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

 

    9. Про   оформлення     дубліката свідоцтва про  право власності 

на  домоволодіння. 

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

 

    10. Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної 

документації. 

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

  

     11. Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку 

відшкодування цих витрат. 

        Інформує: Назаренко О.О.-завідувач відділу правової та кадрової роботи 

виконкому міської ради. 

      

12. Про присвоєння поштової адреси будівлям. 

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

13. Різне. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

 

 

Міський  голова                                                   Микола ГРУШКО      

 
Назаренко О.О. 

 

Кропивницький С.С. 

 

Фоміна О.В. 

 

Баранчук Л.І. 

 

Печолат О.В. 

 


