
                                                                

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
   29 грудня    2020 р.                                                                                               № 164 –р 

 

 Про   скликання позачергової 
4 сесії Липовецької міської  

ради 8 скликання 

 

Відповідно до пункту статтей 46,  50, 59 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування в Україні» та статті 26  Регламенту  Липовецької міської ради: 

 

1. Скликати позачергову четверту сесію Липовецької міської ради восьмого скликання 31 

грудня 2020 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради ( вул. В.Липківського, 30 , м. 

Липовець). 

2. На розгляд засідання  позачергової сесії внести питання:  

           1. «Про внесення змін до рішення Липовецької міської ради 2 сесії 8 скликання від 

09 грудня 2020 року №32 «Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до 

Липовецької міської ради». 

2. Про створення комісії щодо прийняття закладів охорони здоров’я та освіти з 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району в 

комунальну власність Липовецької територіальної  громади. 

3. Про приймання Комунального некомерційного підприємства «Липовецька 

центральна районна лікарня» Липовецької районної ради Вінницької області в 

комунальну власність Липовецької територіальної  громади. 

4. Про приймання Комунального некомерційного підприємства «Липовецький 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької районної ради в 

комунальну власність Липовецької  територіальної громади. 

5. Про приймання Комунального опорного закладу «Липовецька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. № 1 ім. В. Липківського Липовецької районної ради Вінницької області»  в 

комунальну власність Липовецької  територіальної громади. 

6. Про приймання Опорного закладу «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 

2 Липовецької районної ради Вінницької області» в комунальну власність Липовецької 

територіальної  громади. 

7. Про приймання Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3 Липовецької 

районної ради Вінницької області в комунальну власність Липовецької  територіальної 

громади. 

8. Про приймання Білозерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Липовецької 

районної ради Вінницької області в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади. 

9. Про приймання Зозівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Липовецької районної 

ради Вінницької області в комунальну власність Липовецької територіальної громади. 



10. Про приймання Нападівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Липовецької 

районної ради Вінницької області в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади. 

           11. Про приймання Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Липовецької 

районної ради Вінницької області в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади. 

12. Про приймання Опорного закладу «Лукашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області» в комунальну власність Липовецької 

територіальної громади. 

13. Про приймання Скитківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Липовецької 

районної ради Вінницької області в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади. 

14.Про приймання Струтинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Липовецької 

районної ради Вінницької області  в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади. 

15. Про приймання Трощанської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Липовецької 

районної ради Вінницької області в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади. 

16. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Щаслива, Білозерівка, Королівка, с-ща Підлісного. 

17. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Струтинка. 

18. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Троща, Гордіївка. 

19. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Зозів, Олександрівка. 

20. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Зозівка. 

21. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Вербівка, селища Ксаверівка. 

22. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Скитка, Хороша, Теклинівка. 

23. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Нападівка, Вікентіївка, Богданівка. 

24. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Славна, Улянівка, Ганівка. 

25. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Лукашова, Берестівка, Нарцизівка, Ясенки, селища 

Ясенецьке. 

26. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Іванька, Пісочин. 

           27. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Війтівці, селища Пилипенкове. 

           28. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Попівка, Вернянка. 

29. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Лозувата. 

30. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Росоша, селища Липовець. 

31. Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Очитків, Люлинці. 

32. Різне. 



     3.  Загальному відділу виконавчого комітету міської ради інформувати депутатів про 

дату скликання та проведення позачергової четвертої сесії Липовецької міської ради 

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

     4. Контроль за виконанням данного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                  Назаренко О.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


