
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Вінницького району Вінницької області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

19 січня 2021 року                         м. Липовець №5-р 

 

Про скликання позачергової 6 сесії міської ради 8 скликання 

 Відповідно до частини 4 статті 46, частини3 статті 50 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту міської ради 8 скликання, 

постанови Кабінету Міністрів України від 9грудня 2020 року №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS – CоV-2»:  

 1. Скликати позачергову 6 сесію міської ради 8 скликання 22 січня 2021 

року о 1000 в приміщенні міської ради (зала засідань II поверх) з дотриманням 

встановлених правил і норм щодо карантину та з використанням відповідних 

засобів індивідуального захисту. 

 2. На розгляд пленарного засідання позачергової 6 сесії міської ради 8 

скликання внести питання, що додаються. 

 3. На засідання сесії запросити керівників структурних підрозділів, 

начальників управлінь, відділів виконавчого апарату міської ради – доповідачів 

з порядку денного сесії. 

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови                                                             Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження 

в.о .міського голови 

19.01.2021р. №5-р 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

що вносяться на розгляд позачергової 6 сесії міської ради 8 скликання  

22 січня 2021 року 

 

1.  

 

Про перейменування Білозерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області  та затвердження Статуту 

у новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна - начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

2. v Про перейменування Зозівської загальноосвітньої школи I-III ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області та затвердження Статуту у 

новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

3. v Про перейменування Іваньківської загальноосвітньої школи I-III ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області та затвердження Статуту у 

новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна - начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

4. v Про перейменування комунального опорного закладу освіти "Липовецька 

загальноосвітня школа I-III ст. №1 ім. В. Липківського Липовецької 

районної ради Вінницької області" та затвердження Статуту у новій 

редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

5. v Про перейменування опорного закладу "Липовецька загальноосвітня 

школа I-III ст. №2 Липовецької районної ради Вінницької області" та 

затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

6. v Про перейменування Липовецької загальноосвітньої школи I-III ст. №3 

Липовецької районної ради Вінницької області та затвердження Статуту у 

новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

7. v Про перейменування опорного закладу "Лукашівська загальноосвітня 

школа I-III ст. Липовецької районної ради Вінницької області" та 

затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради.  



8. v Про перейменування Нападівської загальноосвітньої школи I-II ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області та затвердження Статуту у 

новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

9. v Про перейменування Скитківської загальноосвітньої школи I-II ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області та затвердження Статуту у 

новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

10. v Про перейменування Струтинської загальноосвітньої школи I-II ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області та затвердження Статуту у 

новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

11. v Про перейменування Трощанської загальноосвітньої школи I-II ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області та затвердження Статуту у 

новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

12. v Про прийняття до комунальної власності Липовецької територіальної 

громади закладу «Навчально-виховний комплекс: Росошанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

«Сонечко»» Росошанської ОТГ Липовецького району Вінницької  

області. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

13. v Про перейменування закладу «Навчально-виховний комплекс: 

Росошанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко»» Росошанської ОТГ Липовецького району 

Вінницької  області та затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна - начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

14. v Про перейменування Дитячо-юнацького центру Липовецького району та 

затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна - начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

15. v Про перейменування Липовецькоїдитячо-юнацької спортивної школи  

м. Липовець та затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна - начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

16. v Про перейменування Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Липовецької районної ради Вінницької області та затвердження 

Статуту у новій редакції. 



Інформує: Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

17. v Про затвердження Статуту Липовецького ясла-сад № 1 м. Липовець у 

новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

18. v Про затвердження Статуту Липовецького ясла-сад № 2 м. Липовець у 

новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

19. v Про перейменування Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад 

«Сонечко» с. Зозів Липовецького району та затвердження Статуту у новій 

редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

20. v Про перейменування Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад 

«Сонечко» с. Зозівка та затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

21. v Про перейменування Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад 

«Сонечко» с. Попівка Липовецького району» та затвердження Статуту у 

новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

22. v Про перейменування Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад 

села Лукашова Липовецького району «Пролісок» та затвердження 

Статуту у новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

23. v Про перейменування Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад 

с. Нападівка» та затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

24. v Про перейменування Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад 

«Ромашка» с. Славна та затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

25. v Про перейменування Трощанського дитячого саду та затвердження 

Статуту у новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

26. v Про перейменування Липовецької дитячої музичної школи та 

затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна - начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 



27. v Про перейменування Липовецької центральної районної бібліотеки та 

затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

28. v Про зміну органу підпорядкування та упорядкування оплати праці 

бібліотек Липовецької міської ради. 

Інформує:Білозерова Леся Петрівна - начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради . 

29. v Про перейменування Липовецького районного будинку культури та 

затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

30. v Про зміну органу підпорядкування та упорядкування оплати праці 

клубних закладів Липовецької міської ради 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна- начальник управляння освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 

31. v Про затвердження Положення про цільовий фонд Липовецької міської 

територіальної громади 

Інформує: Поєдинок Галина Анатоліївна – начальник фінансового 

управління Липовецької міської ради. . 

32. v Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 21 

грудня 2020 року № 42 «Про місцевий бюджет Липовецької міської 

територіальної громади на 2021 рік». 

Інформує: Поєдинок Галина Анатоліївна – начальник фінансового 

управління Липовецької міської ради. 

33. v Про  створення комісій щодо приймання-передачі закладів охорони 

здоров’я з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади. 

Інформує: Бабич Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

34. v Про створення комісій щодо приймання-передачі закладів освіти з 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького 

району в комунальну власність Липовецької територіальної громади 

Інформує: Бабич Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

35. v Про внесення змін до рішення 77 сесії 7 скликання від 12 листопада 2020 

року № 816 «Про створення служби у справах дітей Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області, затвердження Положення 

про службу у справах дітей та вжиття заходів щодо його державної 

реєстрації». 

Інформує: Іванюк Вікторія Миколаївна – начальник служби у справах 

дітей Липовецької міської ради. 



36. v Про внесення змін до рішення 77 сесії 7 скликання від 12 листопада 2020 

року №817 «Про створення відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області, затвердження Положення про 

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства та вжиття заходів щодо його державної реєстрації». 

Інформує: Колодій Костянтин Володимирович – начальник відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Липовецької міської ради. 

37.  Різне 

 

 

 

 

 

 

Секретар міськоїради                                                            Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 


