
 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66; 

е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

                                                                                                                              проєкт 

РІШЕННЯ 

 

20 січня 2021 року         м. Липовець                                                № ___ 

 

Про затвердження складу комісій при виконавчому комітеті  

міської ради 

 

         Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому 

міської ради Олега ПЕЧОЛАТА з даного питання, відповідно до ст. ст. 38,  59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

           1. Затвердити   склад   адміністративної комісії при  виконавчому 

комітеті міської ради згідно додатку 1.   

 

           2. Затвердити склад житлово-побутової комісії при  виконавчому 

комітеті міської ради згідно додатку 2.   

 

           3. Затвердити склад комісії по дотриманню прав споживачів та 

підприємництву при  виконавчому комітеті міської ради згідно додатку 3.   
 

           4. Затвердити склад комісії по розгляду заяв та звернень громадян згідно 

додатку 4.   
 

            5. Затвердити склад комісії з питань благоустрою територіальної громади  

та поводження з безхазяйними згідно додатку 5 

 

          6.  Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25.12.2015р. № 120 «Про утворення комісій при виконкомі 

міської ради». 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


Виконавець: 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                               Олег ПЕЧОЛАТ  

 

ПОГОДЖЕНО:       

Начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності                                       Алла БАБИЧ  

Заступник міського голови                                  Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Додаток 1 

                                                                                                                         до рішення виконкому 

                                                                                                                         міської ради 

                                                                                                                         20.01.2021  № ___ 

 

 

 

СКЛАД 

адміністративної комісії при  виконавчому комітеті міської ради 

 

           1. БОЙКО                          - начальник відділу юридичного забезпечення                  

             Олена Олександрівна     комунальної власності  виконкому міської  

                                                       ради, голова комісії 

 

          2. КРОПИВНИЦЬКИЙ  - заступник  міського голови з питань діяльності  

              Сергій Станіславович   виконавчих органів ради, заступник голови  

                                                      комісії 

 

         3. СОЛОВЙОВА              - начальник  загального відділу виконкому 

              Наталія Сергіївна          міської ради, секретар комісії 

 

          4. Члени комісії: 

          4.1. ПЕЧОЛАТ                 - керуючий  справами (секретар)  виконкому 

                 Олег Васильович         міської ради    

       

          4.2. ЗАЯЦЬ                       - начальник відділу управління персоналом 

                 Олена Федорівна  

 

          4.3. МОЧУЛЬСЬКА        - приватний підприємець, 

                 Юлія Михайлівна       член виконкому міської ради 

 

          4.4. ЩЕРБАНЮК            - староста сіл Нападівка, Вікентіївка, Богданівка; 

                 Василь Якович            член виконкому 

 

          4.5. ЛУКОВ                     - начальник сектору превенції відділу поліції № 4  

                 Ігор Олександрович   Вінницького РУП (за згодою) 

 

         4.6. ШИШКІВСЬКИЙ     - голова міської ветеранської організації,  

                Микола Макарович     (за згодою). 

 

 

Керуючий справами (секретар)   

виконкому міської ради                                                               Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 



 

                                                                                                                         Додаток 2 

                                                                                                                         до рішення виконкому 

                                                                                                                         міської ради 

                                                                                                                         20.01.2021  № ___ 

 

 

 

СКЛАД 

житлово-побутової комісії при  виконавчому комітеті міської ради 

 

 

           1. ФОМІНА                             - заступник  міського голови з питань                                              

               Ольга Володимирівна          діяльності виконавчих органів ради,   

                                                               голова комісії                                                    

                                  

          2. ПЕЧОЛАТ                            - керуючий  справами (секретар)  виконкому 

              Олег Васильович                    міської ради           

 

          3. КОЛОДІЙ                             - начальник  відділу містобудування,                              

              Костянтин Володимирович   архітектури та житлово-комунального 

                                                                господарства виконкому міської                  

                                                                ради, секретар комісії 

 

           4. Члени комісії: 

           4.1. ДЗІПЕТРУК                     - начальник відділу бухгалтерського обліку 

                  Ірина Вікторівна                звітності та господарського забезпечення   

                                                               виконкому міської ради 

 

           4.2. ІВАНЮК                          - начальник служби у справах дітей 

                  Вікторія Миколаївна         виконкому міської ради 

 

           4.3. ШИШКІВСЬКИЙ           - голова міської ветеранської організації 

                  Микола Макарович           (за згодою) 

            

           4.4. БАБИЧ                             - начальник відділу юридичного               

                  Алла Ігорівна                     забезпечення та комунальної власності   

                                                              виконкому міської ради 

  

 

 

Керуючий справами (секретар)   

виконкому міської ради                                                               Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 

 



 
                                                                                                                         Додаток 3 

                                                                                                                         до рішення виконкому 

                                                                                                                         міської ради 

                                                                                                                         20.01.2021  № ___ 

 

 

 

СКЛАД 

комісії по дотриманню прав споживачів та підприємництву 

 

 

           1. КРОПИВНИЦЬКИЙ  - заступник  міського голови з питань діяльності  

               Сергій Станіславович   виконавчих органів ради, голова комісії 

 

           2. БАБИЧ                         - начальник відділу юридичного забезпечення            

               Алла Ігорівна                 та комунальної власності виконкому міської                    

                                                        ради, заступник голови комісії 

   

           3. СТАНІСЛАВСЬКИЙ  - начальник відділу економічного аналізу 

               Юрій Сергійович           та залучення інвестицій міської ради,                   

                                                        секретар комісії 

                                                         

            4. Члени комісії: 

            4.1. ПІДЛУБНИЙ                    -  член ГФ «Народна самооборона»                        

                   Віктор Олександрович        м. Липовець» ( за згодою ); 

 

                                                   

            4.2. ДАЖУРА                           -  дільничний офіцер поліції ( за згодою). 

                   Олександр Вікторович 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)   

виконкому міської ради                                                               Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Додаток 4 

                                                                                                                         до рішення виконкому 

                                                                                                                         міської ради 

                                                                                                                         20.01.2021  № ___ 

 

 

 

СКЛАД 

комісії по розгляду заяв та звернень громадян  

 

          1. ФОМІНА                             - заступник  міського голови з питань                                              

              Ольга Володимирівна          діяльності виконавчих органів ради,   

                                                               голова комісії                                                    

                                  

          2. ПЕЧОЛАТ                            - керуючий  справами (секретар)  виконкому 

              Олег Васильович                    міської ради, заступник голови комісії           

       

           3. СОЛОВЙОВА              - начальник  загального відділу виконкому 

              Наталія Сергіївна           міської ради, секретар комісії 

                                             

           4. Члени  комісії: 

           4.1. ЛЮБЧЕНКО                 - начальник відділу соціального захисту 

                  Віктор Іванович              населення та охорони здоров’я 

 

           4.2. ДАЖУРА                      - дільничний офіцер  поліції( за згодою) 

                  Олександр Вікторович  

 

           4.3. БІЛОЗЕРОВА               - начальник управління освіти, культури, 

                 Леся Петрівна-                 молоді та спорту, член виконкому 

  

           4.4. КОЛОДІЙ                             - начальник  відділу містобудування,                              

                  Костянтин Володимирович   архітектури та житлово-комунального 

                                                                    господарства                  

                                         

           4.5. ПЕТРІВСЬКИЙ                    - директор КП «Липовецьводоканал»,            

                  Сергій Романович                   член виконкому 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)   

виконкому міської ради                                                               Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 

 

 



                                                                                                                         Додаток 5 

                                                                                                                         до рішення виконкому 

                                                                                                                         міської ради 

                                                                                                                         20.01.2021  № ___ 

 

 

 

СКЛАД 

комісії з питань благоустрою територіальної громади та поводження з 

безхазяйними відходами  

 

           1. КРОПИВНИЦЬКИЙ  - заступник  міського голови з питань діяльності  

               Сергій Станіславович   виконавчих органів ради, голова комісії 

 

           2. ШЕВЧУК                     - інспектор з благоустрою КП «Комунсервіс» 

               Петро Петрович            Липовецької міської ради, 

                                                       заступник голови комісії 

 

           3. КОЛОДІЙ                             - начальник  відділу містобудування,                              

               Костянтин Володимирович   архітектури та житлово-комунального 

                                                                 господарства, секретар комісії                  

                                               

           4. Члени  комісії: 

           4.1. МОЧУЛЬСЬКА                 - приватний підприємець, 

                 Юлія Михайлівна                 член виконкому міської ради 

          

           4.2. ДАЖУРА                           -  дільничний офіцер поліції ( за згодою) 

                  Олександр Вікторович 

 

           4.3. ЮРЧЕНКО                        - директор КП  «Росоша «Комунсервіс», 

                  Олександр Сергійович       член виконкому 

 

           4.4. КИЦЮК                             - начальник філії «Липовецький  

                  Петро Денисович                 райавтодор», член виконкому  

 

 

 

Керуючий справами (секретар)   

виконкому міської ради                                                               Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 

 

 


