
 

                                  
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л   

 
14 січня 2021 року 

 

Постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та  

міжнародного співробітництва 

 

Присутні члени комісії: 

Бондаренко Микола Валентинович 

Станіславський Юрій Сергійович 

Козак Людмила Василівна 

 

Запрошені: 

Фоміна Ольга Володимирівна - заступник міського голови з питань виконавчої 

діяльності ради. 

Рябоконь Інна Миколаївна – начальник організаційного відділу виконавчого 

комітету міської ради. 

Заяць Олена Федорівна – начальник відділу управління персоналом 

виконавчого комітету міської ради. 

Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального захисту населення 

та охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. v Про внесення змін до рішення 3 сесії Липовецької міської ради 8 

скликання від 21 грудня 2020 року № 64 "Про затвердження структури, 

штатної чисельності ради, встановлення надбавок, преміювання та 

надання матеріальних допомог у 2021 році". 

 

2.  Про затвердження першого заступника на посаду міського голови. 

 

3.  Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання жителів 

територіальної громади. 
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4.  Про затвердження Порядку надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 

іншим категоріям громадян. 

 

5. С Про звіт голови комісій з реорганізації сільських рад. 

 

6.  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. 

 

 

 
СЛУХАЛИ:1.  Про внесення змін до рішення 3 сесії Липовецької міської ради 

8 скликання від 21 грудня 2020 року № 64 "Про затвердження 

структури, штатної чисельності ради, встановлення надбавок, 

преміювання та надання матеріальних допомог у 2021 році". 

 
ІНФОРМУЄ: Заяць Олена Федорівна – начальник відділу управління 

персоналом виконавчого комітету міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: Бондаренко М.В. 

Запропонував внести зміни до проєкту рішення: 

1) з пункту 2.6. "Загальний відділ" частини 2 "Структурні 

підрозділи, уповноважені посадові особи" вивести замість 10 

штатних одиниць 11; 

2) пункт 1.3. "Перший заступник" частини 1. "Керівництво" 

виключити. 

Станіславський Ю.С., Козак Л.В. підтримали пропозицію 

голови постійної комісії Бондаренка М.В. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Бондаренка Миколи Валентиновича, голови 

постійної комісії, з даного питання взяти до відома. 

2. Внести зміни до проєкту рішення: 

1) з пункту 2.6. "Загальний відділ" частини 2 "Структурні 

підрозділи, уповноважені посадові особи" вивести замість 10 

штатних одиниць 11; 

2) пункт 1.3. "Перший заступник" частини 1. "Керівництво" 

виключити. 

2. Внести проєкт рішення "Про внесення змін до рішення 3 

сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 21 грудня 2020 

року № 64 "Про затвердження структури, штатної чисельності 

ради, встановлення надбавок, преміювання та надання 

матеріальних допомог у 2021 році" зі змінами на позачергову 5 

сесію міської ради 8 скликання, (додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 
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Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:2.  Про затвердження на посаду першого заступника міського 

голови. 

 
ІНФОРМУЄ: Бондаренко Микола Валентинович – голова постійної комісії 

Запропонував членам постійної комісії зняти дане питання з 

порядку денного. 

 
ВИСТУПИЛИ: Станіславський Ю.С., Козак Л.В. підтримали пропозицію 

голови постійної комісії Бондаренка М.В. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Бондаренка Миколи Валентиновича, голови 

постійної комісії, з даного питання взяти до відома. 

2. Зняти з порядку денного позачергової 5 сесії міської ради 8 

скликання питання "Про затвердження першого заступника 

міського голови" 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:3.  Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 

жителів територіальної громади.  

 
ІНФОРМУЄ: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту населення та охорони здоров’я 

     Поінформував присутніх про те, що Порядок визначає умови 

надання допомоги на поховання жителів територіальної 

громади, які не досягли пенсійного віку на день смерті, не 

працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі 

зайнятості як безробітні. 

 
ВИСТУПИЛИ: Козак Л.В., Бондаренко М.В. 

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

відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я, 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, (додається). 

Голосували: "За" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Порядку надання одноразової грошової 

матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян. 
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ІНФОРМУЄ: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту населення та охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради. 

       Повідомив, що дане питання визначає умови та порядок 

вирішення питання щодо фінансової підтримки мешканців 

Липовецької територіальної громади, які опинилися в складних 

життєвих обставинах (стихійне лихо, лікування, важка хвороба, 

тощо). Розмір матеріальної допомоги залежить від складності 

захворювання та інших обставин.  

Матеріальна допомога надається мешканцям, які проживають 

та зареєстровані на території Липовецької міської ради. 

Заява на матеріальну допомогу розглядається на засіданні 

виконавчого комітету міської ради.  

 
ВИСТУПИЛИ: Фоміна О.В., Бондаренко М.В., Станіславський Ю.С. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Любченка Віктора Івановича, начальника відділу 

соціального захисту населення та охорони здоров’я, 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: 5. Про звіт голови комісій з реорганізації сільських рад. 

 
ІНФОРМУЄ: Бондаренко Микола Валентинович – голова постійної комісії. 

       Повідомив, що до міської ради було направлено 

депутатське звернення щодо звіту голови комісій з реорганізації 

сільських рад. 

 
ВИСТУПИЛИ: Станіславський Ю.С. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Бондаренка Миколи Валентиновича, голови 

постійної комісії, з даного питання взяти до відома. 

2. Внести проєкт рішення "Про звіт голови комісій з 

реорганізації сільських рад" на позачергову 5 сесію міської 

ради 8 скликання, (додається). 

Голосували: "За"– одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
СЛУХАЛИ:6.  Про звернення депутатів Липовецької міської ради 8 скликання 
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до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо недопущення підвищення цін на 

енергоносії для населення. 

 
ІНФОРМУЄ: Бондаренко Микола Валентинович – голова постійної комісії 

Повідомив про те, що депутатські фракції звернулися до міської 

ради стосовно розгляду питання щодо звернення до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо недопущення підвищення цін на енергоносії для 

населення. 

 
ВИСТУПИЛИ: Станіславський Ю.С. запропонував схвалити текст звернення та 

внести дане питання за розгляд сесії. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Бондаренка Миколи Валентиновича, 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. 

 

 

 

 

 
Голова постійної комісії міської ради 

з питань бюджету фінансів, бюджету,  

планування соціально-економічного  

розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва                                                                                          Микола БОНДАРЕНКО 

 

 


