
 

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 

проєкт 

РІШЕННЯ  
 

_______ 2021 року         м. Липовець                 ___ сесія 8 скликання 
 

Про зміну органу підпорядкування та упорядкування оплати праці 

бібліотек Липовецької міської ради 

 

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", Закону України "Про культуру", Закону України «Про бібліотечну 

справу», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», 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», враховуючи клопотання управління освіти, культури, молоді 

та спорту Липовецької міської ради від 16 січня 2021року № 7, висновок 

постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади права 

та обов’язки: 

- Вербівської сільської бібліотеки;  

- Зозівської сільської бібліотеки;  

- Іваньківської сільської бібліотеки; 

- Лозуватської сільської бібліотеки; 

- Лукашівської сільської бібліотеки; 

- Нападівської  сільської бібліотеки;  

- Попівської сільської бібліотеки; 

- Скитківської сільської бібліотеки;  

- Славянецької сільської бібліотеки;  
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- Струтинської сільської бібліотеки; 

- Щасливецької сільської бібліотеки; 

- Росошанської сільської бібліотеки;  

- Війтовецької сільської бібліотеки; 

- Очитківської сільської бібліотеки;  

- Білозерівської сільської бібліотеки;  

- Берестівської сільської бібліотеки; 

- Зозівківської сільської бібліотеки;  

- Трощанської сільської бібліотеки; 

- Ясенецької сільської бібліотеки.  

2. Приєднати до Комунального закладу «Липовецька публічна 

бібліотека» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької 

області зі збереженням наступної базової мережі бібліотек: 

- Липовецької міської бібліотеки; 

- Вербівської сільської бібліотеки;  

- Зозівської сільської бібліотеки;  

- Іваньківської сільської бібліотеки; 

- Лозуватської сільської бібліотеки; 

- Лукашівської сільської бібліотеки; 

- Нападівської  сільської бібліотеки;  

- Попівської сільської бібліотеки; 

- Скитківської сільської бібліотеки;  

- Славянецької сільської бібліотеки;  

- Струтинської сільської бібліотеки; 

- Щасливецької сільської бібліотеки; 

- Росошанської сільської бібліотеки;  

- Війтовецької сільської бібліотеки; 

- Очитківської сільської бібліотеки;  

- Білозерівської сільської бібліотеки;  

- Берестівської сільської бібліотеки; 

- Зозівківської сільської бібліотеки;  

- Трощанської сільської бібліотеки; 

- Ясенецької сільської бібліотеки. 

2. Доручити директору Комунального закладу «Липовецька 

публічна бібліотека» Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області Юкало Марині Михайлівні: 

- упорядкувати фінансування оплати праці працівників бібліотек; 

- з 01.01.2021 року забезпечити оплату праці за місцем роботи 

працівників; 



- попередити відповідні органи про початок оплати праці працівників за 

місцем їх роботи, а саме з 01.01.2021 року відповідним поданням; 

- повідомити працівників про зміну органу підпорядкування та зміну 

істотних умов праці. 

3. 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 

Виконавець: 

Начальник управління освіти, культури, 

молоді та спорту               Леся БІЛОЗЕРОВА 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник міського голови      Ольга ФОМІНА 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення та комунальної власності     Алла БАБИЧ  

Начальник організаційного відділу    Інна РЯБОКОНЬ 

Голова постійної комісії      Микола БОНДАРЕНКО 

 


