
 
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 №87 

 

14 січня 2021 року         м. Липовець                         5 сесія 8 скликання 

 

Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницького району об’єктів нерухомого майна та комунальних 

установ у комунальну власність Липовецької територіальної громади 

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, частин 1, 2, 5 статті 60, 

частини 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення 3 сесії Вінницької районної ради 8 скликання від 31 грудня 2020 року 

№ 74 «Про безоплатну передачу з спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницького району об’єктів нерухомого майна та комунальних 

установ в комунальну власність Липовецькій територіальній громаді», 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти до сфери управління Липовецької територіальної громади з 

правом володіння об’єкти нерухомого комунального майна та комунальні 

установи: 

1) Приміщення дитячої музичної школи м. Липовець вул.                                       

В. Липківського, 27; 

2) Приміщення Липовецької центральної бібліотеки м. Липовець вул. 

В. Липківського, 12; 

3) Приміщення ДЮСШ м. Липовець вул. Шевченка, 4; 

4) КУ «Центр фінансово- господарського обслуговування закладів та 

установ освіти Липовецького району» м. Липовець, вул. Героїв Майдану,4 

(ЄДРПОУ 41861724); 

5) КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Липовецької районної ради м. Липовець, вул. Героїв Майдану,4 (ЄДРПОУ 

41861750); 

6) КП «Трудовий районний архів" м. Липовець, вул. Шевченка,7  

(ЄДРПОУ 35097769); 

7) КЗ «Липовецький районний центр соціальних служб» м. Липовець, 

вул. Шевченка, 7 (ЄДРПОУ 41479577); 
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8) Липовецький районний будинок культури м. Липовець, вул. 

Шевченка, 2 (ЄДРПОУ 05463294); 

9) Липовецька музична школа м. Липовець, вул. В. Липківського, 27 

(ЄДРПОУ 05462917); 

10) Липовецька центральна районна бібліотека м. Липовець вул.                           

В. Липківського, 12 (ЄДРПОУ 05463118); 

11) Липовецька дитячо-юнацька спортивна школа  м. Липовець, вул. 

Шевченка, 4 (ЄДРПОУ 26118785); 

12) Дитячо-юнацький центр Липовецького району м. Липовець, вул. 

Шевченка, 4 (ЄДРПОУ 36337876); 

13) КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Липовецького району» вул. Героїв Майдану, 22 (ЄДРПОУ 

35078510); 

14) КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Липовецької районної ради 

Вінницької області (ЄДРПОУ 42173853). 

2. Керівникам установ, зазначених у пункті 1 цього рішення, 

підготувати проєкти статутів та подати їх на затвердження сесією міської ради.  

3. Організаційному відділу виконавчого комітету Липовецької міської 

ради направити дане рішення Вінницькій районній раді.  

4. 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). 

 

 

 

 

В.о. міського голови       Олеся НАЗАРЕНКО  

 


