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РІШЕННЯ № 98 

 

14 січня 2021 року         м. Липовець                         5 сесія 8 скликання 

 

Про звіт голови комісій з реорганізації сільських рад 
 

Відповідно до статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів 

територіальних громад» від 16 квітня 2020 року №562-IX, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних 

державних адміністрацій» від 17 листопада 2020 року № 1009-ІХ, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 707-р 

«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Вінницької області», статей 104 – 107 Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», частини 4 статті 31 

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», 

Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, пункту 7 Розділу І Положення 

про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, частини 4 статті 3 Розділу XIV 

Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 

2015 року № 1000/5, заслухавши інформацію голови комісій з реорганізації 

сільських рад Сергія КРОПИВНИЦЬКОГО, враховуючи висновок постійної 

комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію голови комісій з реорганізації сільських рад Сергія 

КРОПИВНИЦЬКОГО взяти до відома. 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

комісії Микола БОНДАРЕНКО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови       Олеся НАЗАРЕНКО  
 


