
 
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 №88 

 

14 січня 2021 року         м. Липовець                         5 сесія 8 скликання 

 

Про зміну органу підпорядкування та упорядкування оплати праці 

дошкільних навчальних закладів Липовецької міської ради 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 36 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих 

питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій», Наказу МОН від 26 вересня 2005 року № 557 «Про 

впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», частин 3, 

4 статті 36 Кодексу законів про працю України, рішення 2 сесії Липовецької 

міської ради 8 скликання від 09 грудня 2020 року № 32 «Про початок 

реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Липовецької міської ради», 

рішення 77 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від 12 листопада 

2020 року № 815 «Про створення управління освіти, культури, молоді та спорту 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області, затвердження 

Положення про управління освіти, культури, молоді та спорту та вжиття заходів 

щодо його державної реєстрації», з метою забезпечення можливості належного 

фінансування закладів дошкільної освіти, враховуючи висновок постійної 

комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти у комунальну власність Липовецької територіальної 

громади права та обов’язки: 

1) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад «Сонечко» 

с. Зозів Липовецького району с. Зозів, вул. Соборна, 55, (ЄДРПОУ 39167389); 

2) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад «Сонечко» 

с. Зозівка, вул. Миру, 17, (ЄДРПОУ 39328977); 

3) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад села Лукашова 

Липовецького району «Пролісок» с. Лукашова, вул. Шкільна, 55, (ЄДРПОУ 

36522761); 

4) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад с. Нападівка», 

с. Нападівка, вул. Шкільна, 9, (ЄДРПОУ 36522756); 
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5) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад «Сонечко» 

с. Попівка Липовецького району», с. Попівка, вул. Ткаченка, (ЄДРПОУ 

39190952); 

6) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад «Ромашка» 

с. Славна, вул. Шкільна, 4, (ЄДРПОУ 39190952); 

7) Трощанського дитячого саду, с. Троща, вулиця Шкільна, 3 А, 

(ЄДРПОУ 38344150). 

2. Визначити управління освіти, культури, молоді та спорту 

Липовецької міської ради головним розпорядником коштів наступних закладів: 

1) Липовецького ясла-сад № 1 м. Липовець, вул.. В. Липківського, 37 

(ЄДРПОУ 26243935); 

2) Липовецького ясла-сад № 2 м. Липовець, вул. Шевченка,7, 

26243935); 

3) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад «Сонечко» 

с. Зозів Липовецького району с. Зозів, вул. Соборна, 55, (ЄДРПОУ 39167389); 

4) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад «Сонечко» 

с. Зозівка, вул. Миру, 17, (ЄДРПОУ 39328977); 

5) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад села Лукашова 

Липовецького району «Пролісок» с. Лукашова, вул. Шкільна, 55, (ЄДРПОУ 

36522761); 

6) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад с. Нападівка», 

с. Нападівка, вул. Шкільна, 9, (ЄДРПОУ 36522756); 

7) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад «Сонечко» 

с. Попівка Липовецького району», с. Попівка, вул. Ткаченка, (ЄДРПОУ 

39190952); 

8) Комунального закладу «Дитячий дошкільний заклад «Ромашка» с. 

Славна, вул. Шкільна, 4, (ЄДРПОУ 39190952); 

9) Трощанського дитячого саду, с. Троща, вулиця Шкільна, 3 А, 

(ЄДРПОУ 38344150). 

3. Упорядкувати фінансування оплати праці працівників закладів 

дошкільної освіти. 

4. Керівникам закладів дошкільної освіти, зазначених в пункті 1, цього 

рішення: 

1) з 01 січня 2021 року забезпечити оплату праці за місцем роботи 

працівників; 

2) попередити відповідні органи про початок оплати праці працівників 

за місцем їх роботи, а саме з 01 січня 2021 року відповідним поданням; 

3) повідомити працівників про зміну органу підпорядкування; 

4) підготувати на затвердження проєкти статутів. 

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). 

 

 

В.о. міського голови       Олеся НАЗАРЕНКО  


