
 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 66 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 
 

Про внесення змін до рішення 2 сесії Липовецької міської ради                                      

8 скликання від 9 грудня 2020 року № 32 «Про початок реорганізації 

сільських рад шляхом приєднання до Липовецької міської ради» 

 

           З метою забезпечення процедури реорганізації сільських рад шляхом 

приєднання до Липовецької міської ради відповідно до рішення 2 сесії 

Липовецької міської ради 8 скликання від 9 грудня 2020 року № 32 «Про початок 

реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Липовецької міської ради», 

керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», ст. ст. 25 та 59, п. 6-1 

розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та рішенням 3 сесії Липовецької міської ради                             

8 скликання від 22.12.2020 року за № 65 «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» міська рада ВИРІШИЛА: 

 

           1. Внести зміни до рішення 2 сесії Липовецької міської ради 8 скликання 

від 9 грудня 2020 року № 32 «Про початок реорганізації сільських рад шляхом 

приєднання до Липовецької міської ради», а саме: 

 

           1) Виключити з членів комісії з реорганізації сільських рад секретаря 

міської ради Назаренко Олесю Олександрівну, згідно п. 3 даного рішення та 

доданих до нього додатків 1-16. 

 

           2) Включити до персонального складу комісії з реорганізації сільських 

рад, згідно п. 3 рішення та доданих до нього додатків 1-16, депутатів Липовецької 

міської ради: 

            - СКОЦЬКОГО Сергія Васильовича, депутата міської ради, 

ідентифікаційний номер - 2469916158; 

            - ГЕВКО Олесю Миколаївну, депутата міської ради, координатора ВГ 

«Заради майбутнього», ідентифікаційний номер - 3003602364; 
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           - ТАНАСЮКА Руслана Анатолійовича, депутата міської ради, 

ідентифікаційний номер – 2929703319; 

           - ДИШКАНТА Володимира Михайловича, депутата міської ради, 

ідентифікаційний номер - 2031405959; 

           - АБРАМОВИЧ Віру Віталіївну, депутата міської ради, ідентифікаційний 

номер - 2143707048. 

 

           2. Пункт 7 даного рішення викласти у наступній редакції: «Уповноважити 

секретаря міської ради НАЗАРЕНКО Олесю Олександрівну підписати акти 

приймання-передавання документів, що нагромадилися під час діяльності 

сільських рад станом на 31.12.2020 року.» 

 

           3. Усі інші пункти рішення 2 сесії Липовецької міської ради 8 скликання 

від 9 грудня 2020 року № 32 «Про початок реорганізації сільських рад шляхом 

приєднання до Липовецької міської ради» залишити без змін. 

 

           4. Дане рішення набуває чинності з дня прийняття та підлягає 

оприлюдненню на офіційному сайті міської ради. 

 

           5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії Олена Семчук). 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 
 

 
Заступник міського голови                                 Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Керуючий справами (секретар) 

виконкому міської ради                                                          Олег ПЕЧОЛАТ 

Начальник відділу юридичного забезпечення 

та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ 

Начальник відділу бухгалтерського обліку,  

звітності та господарського забезпечення                         Ірина ДЗІПЕТРУК 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 67 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 
 

Про приймання закладів охорони здоров’я та освіти з спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району в 

комунальну власність Липовецької територіальної громади 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, пп. 1 п. «а» ст. 29, частинами 1, 2, 

5 ст. 60, п. 6-2, п. 10 розділу 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі рішення 2 сесії Вінницької районної ради 8 скликання від 

22.12.2020 року № 58 «Про передачу закладів охорони здоров’я та освіти з 

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

комунальну власність Липовецькій територіальній громаді», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Прийняти в комунальну власність  Липовецької територіальної громади 

заклади охорони здоров’я:  

           1) Комунальне некомерційне підприємство «Липовецька центральна 

районна лікарня» Липовецької районної ради Вінницької області (ЄДРПОУ 

01982577). 

           2) Комунальне некомерційне підприємство «Липовецький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької районної ради (ЄДРПОУ 

37336813). 

 

          2. Прийняти в комунальну власність  Липовецької територіальної громади 

заклади освіти:  

           1) Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 ім.                      

В. Липківського Липовецької районної ради Вінницької області» (ЄДРПОУ 

41865886). 

           2) Опорний заклад «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 

Липовецької районної ради Вінницької області» (ЄДРПОУ 21724110). 
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           3) Липовецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ст. № 3 Липовецької районної 

ради Вінницької області (ЄДРПОУ 21727539) 

           4) Білозерівську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. Липовецької районної 

ради Вінницької області (ЄДРПОУ 26243763). 

           5) Зозівську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області(ЄДРПОУ 02141377). 

           6) Іваньківську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області (ЄДРПОУ 2245495). 

           7) Опорний заклад «Лукашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області»  (ЄДРПОУ 41748282). 

           8) Нападівську загальноосвітню школу І-ІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області (ЄДРПОУ 26243753). 

           9) Скитківську загальноосвітню школу І-ІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області (ЄДРПОУ 26243875). 

           10) Струтинську загальноосвітню школу І-ІІ ст. Липовецької районної 

ради Вінницької області (ЄДРПОУ 26243869). 

           11) Трощанську загальноосвітню школу І-ІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області (ЄДРПОУ 26243869). 

 

           3. Керівникам закладів охорони здоров’я та закладів освіти, вказаних у 

пунктах 1-2 даного рішення: 

           1) Підготувати на затвердження проєкти статутів. 

           2) Забезпечити внесення змін щодо закладів, зазначених в пунктах 1 та 2, 

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

  

           4. Загальному відділу Липовецької міської ради направити належним 

чином засвідчену копію цього рішення у Вінницьку районну раду.  

 

           5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії Олена СЕМЧУК). 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО  

 

 
 

 

 

 



Заступник міського голови                                 Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Заступник міського голови                                                     Ольга ФОМІНА 

Керуючий справами (секретар) 

виконкому міської ради                                                          Олег ПЕЧОЛАТ 

Начальник відділу юридичного забезпечення 

та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ 

Начальник відділу бухгалтерського обліку,  

звітності та господарського забезпечення                         Ірина ДЗІПЕТРУК 

 

 

 

 

 

 

         

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 68 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

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 

 

 Керуючись ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рішення 2 сесії Вінницької районної ради 8 скликання від 

22.12.2020 року № 58 «Про передачу закладів охорони здоров’я та освіти з 

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

комунальну власність Липовецькій територіальній громаді», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Створити комісію щодо прийняття закладів охорони здоров’я та освіти 

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

в комунальну власність Липовецької територіальної громади. 

 

           2. Затвердити персональний склад комісії згідно додатку. 

 

           3. 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 забезпечити 

прийняття закладів охорони здоров’я та освіти до комунальної власності 

територіальної громади  з оформленням акту приймання-передачі. 

 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій ЮКАЛО). 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         Олеся НАЗАРЕНКО 
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Заступник міського голови                                 Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Заступник міського голови                                                     Ольга ФОМІНА 

Начальник відділу юридичного забезпечення 

та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Додаток 1 

                                                                                                                   до рішення 4 сесії міської            

                                                                                                                   ради  8 скликання 

                                                                                                                   31.12.2020  № 68 

 

 

СКЛАД 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 

 

 1. КРОПИВНИЦЬКИЙ              - заступник міського голови Липовецької ,   

              Сергій Станіславович               міської ради, голова комісії 

  

          2. ФОМІНА                                - заступник міського голови Липовецької,   

               Ольга Володимирівна              міської ради, заступник голови комісії 

 

          3. БАБИЧ                                     - начальник юридичного відділу  

              Алла Ігорівна,                            Липовецької міської ради, секретар комісії 

 

           4. Члени комісії: 

 

           1) ТІТЕНКО                                - керуючий справами 

               Юрій Миколайович                  Липовецької районної ради 

 

           2) КОЦЮБНЯК                          - начальник відділу юридичної, кадрової  

               Алла Йосипівна                          роботи та з питань комунальної власності  

                                                                   виконавчого  апарату Липовецької   

                                                                   районної ради 

 

            3) ПАВЛИШИНА                     - начальник відділу фінансового та  

                Олена Георгіївна                     матеріально-технічного забезпечення,  

                                                                  головний бухгалтер 

                                                                  Липовецької районної ради 

  

            4) ДЕРУН                                     - заступник голови Вінницької 

               Григорій Григорович               районної ради 

 

 

            5) ЧАСОВСЬКИХ                      - керуючий справами виконавчого апарату 

               Дмитро Володимирович          Вінницької районної ради 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      Олеся НАЗАРЕНКО 



 

     



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 69 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Щаслива, Білозерівка, Королівка, селища 

Підлісне 

 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження НИРКУ Олександру Васильовичу, старості сіл 

Щаслива, Білозерівка, Королівка, селища Підлісне, як посадовій особі органу 

місцевого самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити НИРКА Олександра Васильовича, старосту сіл Щаслива, 

Білозерівка, Королівка, селища Підлісне (індекс 1), як посадову особу органу 

місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 

Закону України «Про нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території сіл Щаслива, Білозерівка, Королівка, селища 

Підлісне Вінницького району Вінницької області. 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 

та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 70 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Струтинка 

 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження МИКУЛІНУ Михайлу Васильовичу, старості 

села Струтинка, як посадовій особі органу місцевого самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити МИКУЛІНА Михайла Васильовича, старосту села 

Струтинка (індекс 2), як посадову особу органу місцевого самоврядування, 

вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону України «Про 

нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території села Струтинка Вінницького району Вінницької 

області. 

 

          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 

та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 71 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Троща, Гордіївка 

 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження ЧИГРИНУ Василю Дмитровичу, старості сіл 

Троща, Гордіївка, як посадовій особі органу місцевого самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити ЧИГРИНА Василя Дмитровича, старосту сіл Троща, 

Гордіївка (індекс 3), як посадову особу органу місцевого самоврядування, 

вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону України «Про 

нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території сіл Троща  та Гордіївка Вінницького району 

Вінницької області. 

 

          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 72 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Зозів, Олександрівка 

 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження НЕКРУТ Наталії Миколаївні, старості сіл Зозів, 

Олександрівка, як посадовій особі органу місцевого самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити НЕКРУТ Наталію Миколаївну, старосту сіл Зозів, 

Олександрівка (індекс 4), як посадову особу органу місцевого самоврядування, 

вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону України «Про 

нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території сіл Зозів та Олександрівка Вінницького району 

Вінницької області. 

 

          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 

та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 73 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Зозівка 

 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження СЕМЧУК Галині Вячеславівні, старості села 

Зозівка, як посадовій особі органу місцевого самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити СЕМЧУК Галину Вячеславівну, старосту села Зозівка 

(індекс 5), як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти 

нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону України «Про нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території села Зозівка Вінницького району Вінницької 

області. 

 

          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 74 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Вербівка, селища Ксаверівка 

 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження ДИШЛОВУ Петру Володимировичу, старості 

села Вербівка, селища Ксаверівка, як посадовій особі органу місцевого 

самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити ДИШЛОВА Петра Володимировича, старосту села 

Вербівка, селища Ксаверівка (індекс 6), як посадову особу органу місцевого 

самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону 

України «Про нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території села Вербівка та селища Ксаверівка Вінницького 

району Вінницької області. 
 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 75 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Скитка, Хороша, Теклинівка 

 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження РОМАНОВУ Віктору Олексійовичу, старості сіл 

Скитка, Хороша, Теклинівка, як посадовій особі органу місцевого 

самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити РОМАНОВА Віктора Олексійовича, старосту сіл 

Скитка, Хороша, Теклинівка (індекс 7), як посадову особу органу місцевого 

самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону 

України «Про нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території сіл Скитка, Хороша, Теклинівка Вінницького 

району Вінницької області. 
 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 76 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Нападівка, Вікентіївка, Богданівка 

 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження ЩЕРБАНЮКУ Василю Яковичу, старості сіл 

Нападівка, Вікентіївка, Богданівка, як посадовій особі органу місцевого 

самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити ЩЕРБАНЮКА Василя Яковича, старосту сіл Нападівка, 

Вікентіївка, Богданівка (індекс 8), як посадову особу органу місцевого 

самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону 

України «Про нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території сіл Нападівка, Вікентіївка, Богданівка Вінницького 

району Вінницької області. 
 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 77 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Славна, Улянівка, Ганівка 

 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження ПЕТРУК Лідії Василівні, старості сіл Славна, 

Улянівка, Ганівка, як посадовій особі органу місцевого самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити ПЕТРУК Лідію Василівну, старосту сіл Славна, 

Улянівка, Ганівка (індекс 9), як посадову особу органу місцевого 

самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону 

України «Про нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території сіл Славна, Улянівка, Ганівка Вінницького району 

Вінницької області. 
 

          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 78 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Лукашова, Берестівка, Нарцизівка, 

Ясенки, селища Ясенецьке  
 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження ВІННІЧУК Ларисі Володимирівні, старості сіл 

Лукашова, Берестівка, Нарцизівка, Ясенки, селища Ясенецьке, як посадовій 

особі органу місцевого самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити ВІННІЧУК Ларису Володимирівну, старосту сіл 

Лукашова, Берестівка, Нарцизівка, Ясенки, селища Ясенецьке (індекс 10), як 

посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону України «Про нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території сіл Лукашова, Берестівка, Нарцизівка, Ясенки, 

селища Ясенецьке Вінницького району Вінницької області. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 79 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Іванька, Пісочин  
 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження ДОРОШ Тетяні Анатоліївні, старості сіл Іванька, 

Пісочин, як посадовій особі органу місцевого самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити ДОРОШ Тетяну Анатоліївну, старосту сіл Іванька, 

Пісочин (індекс 11), як посадову особу органу місцевого самоврядування, 

вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону України «Про 

нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території сіл Іванька, Пісочин Вінницького району 

Вінницької області. 
 

          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 80 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Війтівці, селища Пилипенкове  
 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження КАНІШЕНВУ Петру Івановичу, старості села 

Війтівці, селища Пилипенкове, як посадовій особі органу місцевого 

самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити КАНІШЕНВА Петра Івановича, старосту села Війтівці, 

селища Пилипенкове (індекс 12), як посадову особу органу місцевого 

самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону 

України «Про нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території села Війтівці, селища Пилипенкове Вінницького 

району Вінницької області. 
 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 81 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Попівка, Вернянка  
 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження АДАМОВИЧ Катерині Вікторівні, старості сіл 

Попівка, Вернянка, як посадовій особі органу місцевого самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити АДАМОВИЧ Катерину Вікторівну, старосту сіл 

Попівка, Вернянка (індекс 13), як посадову особу органу місцевого 

самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону 

України «Про нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території сіл Попівка та Вернянка Вінницького району 

Вінницької області. 
 

          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 82 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Лозувата  
 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження МАЗУРЧАК Наталії Іванівні, старості села 

Лозувата, як посадовій особі органу місцевого самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити МАЗУРЧАК Наталію Іванівну, старосту села Лозувата 

(індекс 14), як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти 

нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону України «Про нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території села Лозувата Вінницького району Вінницької 

області. 
 

          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 83 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту села Росоша,  селища Липовець  
 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження КОШАЛКО Юрію Олексійовичу, старості села 

Росоша, селища Липовець, як посадовій особі органу місцевого самоврядування 

щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити КОШАЛКО Юрія Олексійовича, старосту села Росоша, 

селища Липовець (індекс 15), як посадову особу органу місцевого 

самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону 

України «Про нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території села Росоша та селища Липовець Вінницького 

району Вінницької області. 
 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 84 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про надання повноважень старості та покладання обов'язків із вчинення 

нотаріальних дій на старосту сіл Очитків, Юлинці  
 

           Керуючись Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ч. 1 ст. 54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про нотаріат» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Надати повноваження КУЧЕРЕНКО Зінаїді Миколаївні, старості сіл 

Очитків, Юлинці, як посадовій особі органу місцевого самоврядування щодо: 

           1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11.04.2016 

року № 56. 

           2) Надання виписки з погосподарської книги. 

           3) Сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, 

що подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

           2. Уповноважити КУЧЕРЕНКО Зінаїду Миколаївну, старосту сіл Очитків, 

Юлинці (індекс 16), як посадову особу органу місцевого самоврядування, 

вчиняти нотаріальні дії, передбачені ч. 1 ст. 37, ст. 40 Закону України «Про 

нотаріат». 

 

           3. Повноваження, перелічені у пунктах 1-2 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території сіл Очитків та Юлинці Вінницького району 

Вінницької області. 
 

          4. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії  Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 
Начальник відділу юридичного забезпечення 
та комунальної власності                                                              Алла БАБИЧ  
 

 

 

 

 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 85 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про встановлення надбавок, преміювання та надання 

матеріальних допомог у 2021 рік 

 

           Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», у зв’язку із 

достроковим припиненням повноважень міського голови Миколи ГРУШКА та 

покладанням його обов’язків на секретаря міської ради Олесю НАЗАРЕНКО, 

міська рада  ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на 2021 рік (на період покладання обов’язків міського 

голови), в межах фонду оплати праці, виплату секретарю міської ради Олесі 

НАЗАРЕНКО: 

1) Матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та 

допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не 

перевищує середньомісячної заробітної плати. 

2) Щомісячної надбавки, за високі досягнення у праці або за виконання 

особливо важливої роботи, в розмірі 50 % посадового окладу, з урахуванням 

надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за  

вислугу років. 

3) Щомісячно здійснювати преміювання за сумлінне, своєчасне та якісне 

виконання посадових обов’язків, за виконання важливих завдань та особистий 

вклад в загальні результати роботи у розмірі 100% за фактично відпрацьований 

час, а також до державних, професійних та ювілейних дат у розмірі 100% 

посадового окладу, в межах фонду оплати праці. 

 

           2. Начальнику відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського 

забезпечення, головному бухгалтеру виконавчого комітету Липовецької міської 

ради внести зміни та провести відповідні розрахунки. 

 

           3. Рішення набирає чинності з моменту його підписання. 
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           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної 

комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола 

БОНДАРЕНКО). 

 

 

                                                                                                                            

Секретар міської ради                                                                  Олеся НАЗАРЕНКО                                   

 

 

 

 
ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу 

управління персоналом                                                                      Олена ЗАЯЦЬ 

Заступник міського голови                                         Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ  

Головний спеціаліст відділу 

юридичного забезпечення та  

комунальної власності                                                                         Алла БАБИЧ 

 

 



 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 

 

РІШЕННЯ № 86 

 

31 грудня 2020 року         м. Липовець                         4 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін у рішення 1 сесії Липовецької міської ради 8 скликання 

від 04.12.2020 року № 25 «Про  затвердження персонального 

складу виконавчого комітету»  

 

           Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 26, п. 5 ч. 4 ст. 42, ст. 51, ч.1 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада ВИРІШИЛА: 

 

           1. Внести зміни в п. 2 рішення 1 сесії Липовецької міської ради                                         

8 скликання від 04.12.2020 року № 25 «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету», доповнивши його новим підпунктом такого змісту:           

«Юрченко Олександр Сергійович – директор КП  «Росошакомунсервіс». 

       

           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності,  етики та 

регламенту (голова комісії Олена СЕМЧУК).  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олеся НАЗАРЕНКО 

 
 

 

 
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови                               Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ  

Керуючий справами (секретар)                                           

виконавчого комітету                                                            Олег ПЕЧОЛАТ                                                        

Головний спеціаліст відділу 

юридичного забезпечення та 

комунальної власності                                                                Алла БАБИЧ   
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