РІШЕННЯ № 801
Від 06 жовтня 2020 року

76 сесія 7 скликання

Про затвердження Переліку підприємств,
установ і організацій, що надають соціально
важливі послуги населенню
З метою продовження термінів дії договорів оренди комунального майна без
проведення аукціону з комунальними підприємствами, установами та організаціями,
що надають соціально важливі послуги населенню міста, у відповідності до ст.18
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись ст. 25,
ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Затвердити Перелік підприємств, установ і організацій, що надають
соціально важливі послуги населенню міста Липовець, згідно додатку 1 до даного
рішення.
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.
Міський голова
Нач. відділу правової та
кадрової роботи
Спеціаліст правової та
кадрової роботи

Грушко М.Т.
Олеся Назаренко
Алла Бабич

Додаток 1
до рішення 76 сесії Липовецької
ради 7 скликання №801 від 06.10.2020

міської

Назва юридичної особи
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4.
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6.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Комунальне підприємство Липовецької міської ради «Комунсервіс».
Комунальне підприємство Липовецької міської ради «Липовецьводоканал».
Управління соціального захисту населення Липовецької районної державної
адміністрації Вінницької області.
Комунальне некомерційне підприємство Липовецької районної ради
Вінницької області «Липовецький районний Центр первинної медикосанітарної допомоги».
Комунальне некомерційне підприємство Липовецької районної ради
Вінницької області «Липовецька центральна районна лікарня».
Липовецька станція екстренної медичної допомоги філії комунальної
установи «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький обласний центр
екстренної медичної допомоги та медицини катастроф».
Липовецький районний сектор ДУ «Центр пробації».
Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій обл.
Липовецька ДПІ Немирівського управління ГУ ДФС у Вінницькій області.
Громадська організація ветеранів Афганістану Липовецького району.
Громадська організація «Воїни АТО Липовеччини».
Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для
розміщення таких реабілітаційних установ.
Заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження
освітньої діяльності.
Державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері
культури і мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв.
Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та
церемоній;
Народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення
громадської приймальні;
Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав,
представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні для
виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і
статусних функцій міжнародних міжурядових організацій;
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші
установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного
або місцевого бюджетів.

