
 

                                  
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 
14 січня 2021 року 

 

Постійної комісії міської ради з прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту 

 

Присутні члени комісії: 

Семчук Олена Іванівна 

Соловйова Наталія Сергіївна 

Мельничук Олександр Борисович 

 

Запрошені: 

Назаренко Олеся Олександрівна – в.о. міського голови, секретар міської ради. 

Фоміна Ольга Володимирівна - заступник міського голови з питань виконавчої 

діяльності ради. 

Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального захисту населення 

та охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради. 

Бабич Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності виконавчого комітету міської ради. 

Рябоконь Інна Миколаївна – начальник організаційного відділу виконавчого 

комітету міської ради. 

Заяць Олена Федорівна – начальник відділу управління персоналом 

виконавчого комітету міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  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. 

 

2.  Про зміну органу підпорядкування та упорядкування оплати праці 

дошкільних навчальних закладів Липовецької міської ради. 
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3.  Про затвердження на посаду першого заступника міського голови. 

 

4.  Про затвердження Положення про відділ управління персоналом 

виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

 

5.  Про затвердження Положення про організаційний відділ виконавчого 

комітету Липовецької міської ради. 

 

6.  Про затвердження Положення про загальний відділ виконавчого 

комітету Липовецької міської ради. 

 

7.  Про затвердження Положення про відділ юридичного забезпечення та 

комунальної власності виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

. 

8.  Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання жителів 

територіальної громади. 

 

9.  Про затвердження Порядку надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

та іншим категоріям громадян. 

 

10.  Про затвердження Положення про відділ надання адміністративних 

послуг «ЦНАП» виконавчого комітету Липовецької міської ради 

Вінницької області. 

 

11.  Про звернення депутатів Липовецької міської ради 8 скликання до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо недопущення підвищення цін на енергоносії для 

населення. 

 

12.  Про перейменування та затвердження Статуту КУ «Центр фінансово-

господарського обслуговування закладів та установ освіти 

Липовецького району. 
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СЛУХАЛИ:1.  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. 

 
ІНФОРМУЄ: Фоміна Ольга Володимирівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради.  

 
ВИСТУПИЛИ: Семчук О.І., Мельничук О.Б. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Фоміної Ольги Володимирівни, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, з даного питання взяти до відома. 

2. Внести проєкт рішення "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" на позачергову 5 сесію міської ради 

8 скликання, (додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:2.  Про зміну органу підпорядкування та упорядкування оплати 

праці дошкільних навчальних закладів Липовецької міської 

ради.  

 
ІНФОРМУЄ: Фоміна Ольга Володимирівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради.  

 
ВИСТУПИЛИ: Соловйова Н.С., Семчук О.І. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Фоміної Ольги Володимирівни, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, з даного питання взяти до відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про зміну органу 

підпорядкування та упорядкування оплати праці дошкільних 

навчальних закладів Липовецької міської ради" на 

позачергову 5 сесію міської ради 8 скликання, (додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:3.  Про затвердження на посаду першого заступника міського 

голови.  

 
ІНФОРМУЄ: Назаренко Олеся Олександрівна – в.о. міського голови 
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Поінформувала, що дане питання буде знято з порядку 

денного сесії міської  ради.  

 
ВИСТУПИЛИ: Семчук О.І. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Назаренко Олесі Олександрівни, в.о. міського 

голови, з даного питання взяти до відома. 

2. Зняти з порядку денного позачергової 5 сесії міської ради 

8 скликання питання "Про затвердження на посаду першого 

заступника міського голови". 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:4.  Про затвердження Положення про відділ управління 

персоналом виконавчого комітету Липовецької міської ради.  
ІНФОРМУЄ: Заяць Олена Федорівна – начальник відділу управління 

персоналом виконавчого комітету міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: Мельничук О.Б. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Заяць Олени Федорівни, начальника відділу 

управління персоналом виконавчого комітету міської ради, з 

даного питання взяти до відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про затвердження Положення 

про відділ управління персоналом виконавчого комітету 

Липовецької міської ради" на позачергову 5 сесію міської 

ради 8 скликання, (додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:5.  Про затвердження Положення про організаційний відділ 

виконавчого комітету Липовецької міської ради.  
ІНФОРМУЄ: Рябоконь Інна Миколаївна – начальник організаційного 

відділу виконавчого комітету міської ради 

 
ВИСТУПИЛИ: Семчук О.І. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Рябоконь Інни Миколаївни, начальника 

організаційного відділу виконавчого комітету міської ради, з 

даного питання взяти до відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про затвердження Положення 

про організаційний відділ виконавчого комітету Липовецької 

міської ради" на позачергову 5 сесію міської ради 8 

скликання, (додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 



 5 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:6.  Про затвердження Положення про загальний відділ 

виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

 
ІНФОРМУЄ: Соловйова Наталія Сергіївна – начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: Семчук О.І., Мельничук О.Б. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Соловйової Наталії Сергіївни, начальника 

загального відділу виконавчого комітету міської ради, з 

даного питання взяти до відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про затвердження Положення 

про загальний відділ виконавчого комітету Липовецької 

міської ради" на позачергову 5 сесію міської ради 8 

скликання, (додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:7.  Про затвердження Положення про відділ юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету 

Липовецької міської ради. 

 
ІНФОРМУЄ: Бабич Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету 

міської ради. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Бабич Алли Ігорівни, начальника відділу 

юридичного забезпечення та комунальної власності 

виконавчого комітету міської ради, з даного питання взяти до 

відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про затвердження Положення 

про відділ юридичного забезпечення та комунальної 

власності виконавчого комітету Липовецької міської ради" на 

позачергову 5 сесію міської ради 8 скликання, (додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:8.  Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 

жителів територіальної громади.  

 
ІНФОРМУЄ: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту населення та охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради. 
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ВИСТУПИЛИ: Семчук О.І. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. 1. Інформацію Любченка Віктора Івановича, начальника 

відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я 

виконавчого комітету міської ради, з даного питання взяти до 

відома. 

2. Внести проект рішення "Про затвердження Порядку 

надання допомоги на поховання жителів територіальної 

громади" на позачергову 5 сесію міської ради 8 скликання, 

(додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Порядку надання одноразової грошової 

матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, та іншим категоріям 

громадян. 
ІНФОРМУЄ: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту населення та охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: Соловйова Н.С., Семчук О.І. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Любченка Віктора Івановича, начальника 

відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я 

виконавчого комітету міської ради, з даного питання взяти до 

відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про затвердження Порядку 

надання одноразової грошової матеріальної допомоги 

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

та іншим категоріям громадян" на позачергову 5 сесію 

міської ради8 скликання, (додається). 

Голосували: "За"– одноголосно. 

Рішення прийнято. 

  
СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Положення про відділ надання 

адміністративних послуг «ЦНАП» виконавчого комітету 

Липовецької міської ради Вінницької області. 

 
ІНФОРМУЄ: Фоміна Ольга Володимирівна – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: Семчук О.І. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Фоміної Ольги Володимирівни, заступника 
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міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

з даного питання взяти до відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про затвердження Положення про 

відділ надання адміністративних послуг «ЦНАП» 

виконавчого комітету Липовецької міської ради Вінницької 

області" на позачергову 5 сесію міської ради 8 скликання, 

(додається). 

Голосували: "За"– одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:11.  Про звернення депутатів Липовецької міської ради 8 

скликання до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України щодо недопущення 

підвищення цін на енергоносії для населення. 
ІНФОРМУЄ: Семчук Олена Іванівна – голова постійної комісії. 

 
ВИСТУПИЛИ: Соловйова Н.С., Мельничук О.Б. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Семчук Олени Іванівни, голови постійної 

комісії, з даного питання взяти до відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про звернення депутатів 

Липовецької міської ради 8 скликання до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо недопущення підвищення цін на енергоносії 

для населення" на позачергову 5 сесію міської ради 8 

скликання, (додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:12.  Про перейменування та затвердження Статуту КУ «Центр 

фінансово-господарського обслуговування закладів та 

установ освіти Липовецького району. 

 
ІНФОРМУЄ: Фоміна Ольга Володимирівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: Соловйова Н.С., Мельничук О.Б. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Фоміної Ольги Володимирівни, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, з даного питання взяти до відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про перейменування та 

затвердження Статуту КУ «Центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району" на позачергову 5 сесію міської ради 8 скликання, 
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(додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 
Голова постійної комісії міської ради 

з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту                                                                       Олена СЕМЧУК 

 

 


