
                                                                 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від  08 грудня   2020 р.                                                                                         № 135 -р 

 

Про внесення змін у розпорядження міського  

голови № 134-р від 08.12.2020 «Про   скликання  

позачергової 2 сесії Липовецької міської  

ради 8 скликання» 

 

Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42, частини 4 статті 46, статті 59 Закону 

України  «Про місцеве  самоврядування в Україні» та статті 7 Регламенту Липовецької 

міської ради: 

1. Внести зміни у п. 2 розпорядження міського голови № 134-р від 08.12.2020 «Про   

скликання позачергової 2 сесії Липовецької міської ради 8 скликання», виклавши його у 

новій редакції: 

« 2. На розгляд  засідання позачергової сесії внести питання:  

1. Про початок (набуття) повноважень депутатів Липовецької міської ради; 

2. Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Липовецької міської 

ради; 

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2020 

рік; 

4. 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»; 

5.  Про внесення   змін  до  рішення  39 сесії  7 скликання  від 24.12.2019 року "Про 

сільський бюджет Війтовецької сільської ради на  2020 рік"; 

6. Про внесення змін в рішення 25 сесії сільської ради 7 скликання від 11 грудня  2019 

року № 254 « Про місцевий бюджет Щасливської сільської ради на 2020 рік»; 

7. Про внесення змін у рішення 1 сесії 8 скликання «Про затвердження старости сіл: 

Росоша, Очитків, Люлинці, с-ще Липовець» від 04.12.2020 № 20; 

8. Про затвердження старости сіл: Очитків, Люлинці; 

9. Про внесення змін до структури та загальної чисельності працівників апарату 

Липовецької міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради; 

 10. Різне.» 

2. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради інформувати депутатів про дату 

скликання та проведення позачергової другої сесії Липовецької міської ради  

восьмого скликання з розміщенням такої інформації на веб – сайті міської ради. 

      3. Контроль за виконанням данного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                          ГРУШКО М.Т. 


