
Перші вибори депутатів міських рад 25 жовтня 2020 року 
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ВІННИЦЬКОГО РАОЙНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П О С Т А Н О В А  

 

м. Липовець 
 

13 год. 30 хв. 
 

"19" листопада 2020 року         №103 
 

Про скликання першої сесії  

Липовецької міської ради  

Вінницького району Вінницької області 

 

На підставі рішень №87 від 30.10.2020 року “Про встановлення 

результатів голосування з виборів голови Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області та обрання Липовецьким міським 

головою в єдиному одномандатному виборчому окрузі”, №88 від 30.10.2020 

року «Про встановлення результатів голосування з виборів депутатів 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області та 

визнання обраними депутатами Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

в єдиному багатомандатному виборчому окрузі», №95  від 10.11.2020 року 

“Про реєстрацію обраних депутатів Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області”, №96 від 10.11.2020року «Про реєстрацію 

Липовецького міського голови Вінницького району Вінницької області», № 

98 від 13.11.2020 року «Про реєстрацію депутатів Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області», №100 від 17.11.2020р. «Про 

реєстрацію обраних депутатів Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області», №101 від 18.11.2020р. «Про реєстрацію обраних 

депутатів Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області», 

№102  від 18.11.2020р. «Про  визнання обраними депутатами Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області на перших місцевих 

виборах 25 жовтня 2020 року в єдиному багатомандатному виборчому окрузі 

наступних за черговістю кандидата» Липовецької міської  територіальної 

виборчої комісії Вінницького району Вінницької області, керуючись ч. 3 ст. 

37, ч. 3 ст. 283 Виборчого кодексу України, ч. 4 ст. 45, ч. 2 ст. 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» Липовецька міська  

територіальна виборча комісія Вінницького району Вінницької області 

постановляє: 

 1. Скликати першу сесію Липовецької міської  ради на 20 листопада 

2020 року у приміщенні міської ради (вул. В.Липківського, 30, м. Липовець) 

на 11:00.  



2. Уповноважити голову Липовецької міської  територіальної виборчої 

комісії Вінницького району Вінницької області Пінчук О.В. проінформувати 

раду про підсумки виборів депутатів Липовецької міської ради та 

Липовецького міського голови.  

3. Надати Липовецькій міській раді копії постанов про результати 

виборів та про реєстрацію депутатів та Липовецького міського голови 

(постанови №87 від 30.10.2020 року “Про встановлення результатів 

голосування з виборів голови Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області та обрання Липовецьким міським головою в єдиному 

одномандатному виборчому окрузі”, №88 від 30.10.2020 року «Про 

встановлення результатів голосування з виборів депутатів Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області та визнання обраними 

депутатами Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року в єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі», №95  від 10.11.2020 року “Про 

реєстрацію обраних депутатів Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області”, №96 від 10.11.2020року «Про реєстрацію Липовецького 

міського голови Вінницького району Вінницької області», № 98 від 

13.11.2020 року «Про реєстрацію депутатів Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області», №100 від 17.11.2020р. «Про 

реєстрацію обраних депутатів Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області», №101 від 18.11.2020р. «Про реєстрацію обраних 

депутатів Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області», 

№102  від 18.11.2020р. «Про  визнання обраними депутатами Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області на перших місцевих 

виборах 25 жовтня 2020 року в єдиному багатомандатному виборчому окрузі 

наступних за черговістю кандидата»). 

 4. Оприлюднити дану постанову шляхом розміщення на дошці 

оголошень Липовецької міської  територіальної виборчої комісії Вінницького 

району Вінницької області, на веб сайті Липовецької міської ради. 

 5. Зміст даної постанови довести до відома усіх зареєстрованих 

новообраних депутатів Липовецької міської ради та зареєстрованого 

новообраного Липовецького міського голови.  

6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на голову 

Липовецької міської  територіальної виборчої комісії Вінницького району 

Вінницької області Пінчук О.В. 

 

Голова комісії    О. Пінчук 
(головуючий на засіданні) 

 

Секретар засідання 

 (підпис)  (ініціал імені, прізвище) 

 

Л. Лавриненко 
(секретар комісії (секретар засідання)  (підпис)  (ініціал імені, прізвище) 

 


