
 

 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

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

 

РІШЕННЯ № 65 

від 22 грудня 2020 р.                          3 сесія 8 скликання 

Про дострокове припинення повноважень  Липовецького міського 

голови та про внесення змін до рішення  65 сесії міської ради 7 

скликання від 17.12.2019 року №665   «Про місцевий бюджет міста 

Липовець на 2020 рік» 

 

На підставі пункту 1 частини 1 та пункту 1 частини 11 ст. 79 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи особисту 

заяву Липовецького міського голови Грушка М.Т. про складення ним 

повноважень Липовецького міського голови, керуючись ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Липовецька міська рада 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Дострокове припинення повноважень Липовецького міського голови 

Грушка Миколи Терентійовича за його особистою заявою про складення ним 

повноважень Липовецького  міського голови прийняти до відома. 

2. Врахувати, що відповідно до частин 1, 2  ст. 42 та пункту 1 частини 3 

ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з моменту 

дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту 

початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах 

відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної 

на чергових виборах, повноваження Липовецького міського голови 

тимчасово здійснює секретар Липовецької міської ради Назаренко Олеся 

Олександрівна. 

3. Вивести Грушка Миколу Терентійовича зі складу виконавчого комітету 

Липовецької міської ради 8 скликання.  

4. Доручити секретарю Липовецької міської ради Назаренко О.О. 

підписати рішення,  прийняті на другому засіданні  3 сесії Липовецької 

міської ради 8 скликання  22.12.2020 року. 

      5. Внести зміни до  річного розпису видатків загального фонду міського 

бюджету (додаток 1,3) по: 

 -КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 



місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшити 

видатки КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» -24000,00; КЕКВ 2274 «Оплата 

природного газу» - 6000,00 та збільшити видатки  КЕКВ 2120  «Нарахування 

на оплату праці» – 30000,00. 

       6. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського 

забезпечення виконавчого комітету міської ради ( Дзіпетрук І.В.) внести 

зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного 

рішення. 

      7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту; з питань з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва; з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою;   з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту; з 

гуманітарних питань 

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Олеся Назаренко 

 

 
ПОГОДЖЕНО: 
Головний спеціаліст відділу 

юридичного забезпечення та 

комунальної власності                                                                     Алла Бабич  

Заст. міського голови                                                                       Ольга Фоміна  

Заст. міського голови                                                                       Сергій Кропивницький  

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                                      Ірина Дзіпетрук  

Керуючий справами (секретар)                                                        Олег Печолат  

виконавчого комітету                                                           


