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проєкт 

РІШЕННЯ 
 

22 січня 2021 року          м. Липовець                         6 сесія 8 скликання 

   

Про внесення змін до рішення 77 сесії 7 скликання від 12 листопада 2020 

року № 814«Про створення фінансового управління Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області, затвердження Положення 

про фінансове управління та вжиття заходів щодо 

 його державної реєстрації» 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», частини 1 статті 87 Цивільного кодексу України, пункту 1 частини 

4 статті 133 Податкового кодексу України, враховуючи клопотання 

фінансового управління Липовецької міської ради від 21 січня 2021 року №, 

висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення 77 сесії міської ради 7 скликання від 12 листопада 

2020 року №814 «Про створення фінансового Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області, затвердження Положення про 

фінансове управління та вжиття заходів щодо його державної реєстрації» такі 

зміни: 

Пункт 2. Рішення викласти у такій редакції: 

«Затвердити Положення про фінансове управління Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області в новій редакції (додається)». 

2. Начальнику фінансового управління Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області Поєдинок Г.А. здійснити заходи 

щодо державної реєстрації юридичної особи – фінансового управління 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області. 

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 
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