
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Вінницького району Вінницької області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

27 січня 2021 року                         м. Липовець                                                №12-р 

 

Про скликання позачергової 7 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,:  

 1. Скликати позачергову 7 сесію міської ради 8 скликання 29 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 7 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 

27.01.2021р. № 12-р 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

що вносяться на розгляд позачергової 7 сесії міської ради 8 скликання  

29 січня 2021 року 

 

1.  Про Комплексну програму Липовецької територіальної громади 

військово-патріотичного виховання, військово-професійного 

орієнтування молоді, рекламування та пропагування військової служби 

за контрактом в Збройних Силах України на 2021 рік. 

Інформує: Чуба Віктор Миколайович – військовий комісар 

Липовецького територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки 

 

2.  Про внесення змін до Програми для дошкільних навчальних закладів 

Липовецької територіальної громади «Світ дитинства» на 2021 рік, 

затвердженої рішенням 3 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 

21 грудня 2020 року № 43 «Про затвердження Міських програм». 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна – начальник управління освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради 

 

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

грудня 2020 року № 43 "Про затвердження Міських програм". 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна – начальник управління освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради 

 

4.  Про перейменування комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Липовецької районної ради та 

затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна – начальник управління освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради 

 

5.  Про внесення змін до рішення 6 сесії міської ради 8 скликання від 22 

січня 2021 року № 129 «Про зміну органу підпорядкування та 

упорядкування оплати праці бібліотек Липовецької міської ради». 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна – начальник управління освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради 

 

6.  Про внесення змін до рішення 6 сесії міської ради 8 скликання від 22 

січня 2021 року № 131 «Про зміну органу підпорядкування та 

упорядкування оплати праці клубних закладів Липовецької міської 

ради». 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна – начальник управління освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради 

 



7.  Про затвердження актів приймання-передачі закладів охорони здоров’я 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області. 

Інформує: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради. 

 

8.  Про перейменування закладу охорони здоров’я Комунального 

некомерційного підприємства «Липовецька центральна районна 

лікарня» Липовецької районної ради Вінницької області та затвердження 

Статуту у новій редакції. 

Інформує: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради 

 

9.  Про перейменування закладу охорони здоров’я Комунального 

некомерційного підприємства «Липовецький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Липовецької районної ради та 

затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради 

 

10.  Про прийняття та реорганізацію Комунального підприємства 

«Росошанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 

шляхом його приєднання до Комунального некомерційного 

підприємства «Липовецький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області. 

Інформує: Любченко Віктор Іванович - начальник відділу соціально 

захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради. 

 

11.  Про перейменування Комунального закладу «Липовецький районний 

центр соціальних служб» та затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує: Любченко Віктор Іванович - начальник відділу соціально 

захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради 

 

12.  Про перейменування Комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»Липовецького 

району та затвердження Статуту у новій редакції. 

Інформує: Любченко Віктор Іванович - начальник відділу соціально 

захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради 

. 

13.  Про затвердження Положення про старосту. 

Інформує: Печолат Олег Васильович – керуючий справами  (секретар) 

виконавчого комітету Липовецької міської ради 

 



14.  Про здійснення виконавчим комітетом Липовецької міської ради 

повноважень суб`єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців. 

Інформує: Хавхалюк Ігор Святославович – державний реєстратор 

відділу надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

 

15.  Про погодження оголошення геологічної пам’ятки природи місцевого 

значення «Липовецька астроблема». 

Інформує: Бабич Валерій Васильович – головний спеціаліст земельного 

відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради 

 

16.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Чернець В.М. 

Інформує: Бабич Валерій Васильович – головний спеціаліст земельного 

відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради 

 

17.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

Інформує: Бабич Валерій Васильович – головний спеціаліст земельного 

відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради 

 

18.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянок в 

натурі (на місцевості). 

Інформує: Бабич Валерій Васильович – головний спеціаліст земельного 

відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради 

 

19.  Різне. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Олеся НАЗАРЕНКО 


