
 

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 створення комісій щодо приймання-передачі закладів освіти з спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району в 

комунальну власність Липовецької територіальної громади 

 Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності», враховуючи рішення 2 сесії Вінницької 

районної ради 8 скликання від 22 грудня 2020 року № 58 «Про передачу закладів 

охорони здоров’я та освіти з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району в комунальну власність Липовецькій територіальній громаді», 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити комісії щодо приймання-передачі закладів освіти з спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району в комунальну 

власність Липовецької територіальної громади (далі – Комісії) згідно з додатками 1-11. 

2. Комісії здійснити приймання-передачу закладів освіти відповідно до 

вимог чинного законодавства України та надати акти з приймання-передачі у місячний 

термін на затвердження сесії Липовецької міської ради. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 4 сесії міської ради 8 

скликання від 31 грудня 2020 року № 68 «Про створення комісії щодо прийняття 

закладів охорони здоров’я та освіти з спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницького району в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (голова постійної комісії Юрій ЮКАЛО ). 

 

В.о. міського голови                            Олеся НАЗАРЕНКО 

Виконавець: 

Начальник відділу юридичного  

mailto:lypovetsmr@gmail.com


забезпечення та комунальної власності     Алла БАБИЧ  

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник міського голови      Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Заступник міського голови      Ольга ФОМІНА 

Начальник організаційного відділу    Інна РЯБОКОНЬ 

Голова постійної комісії      Юрій ЮКАЛО 

 



Додаток 1 

до рішення 6 сесії міської ради  

8 скликання від   01.2021 № ___ 

 

 

Склад комісії  

щодо приймання-передачі 

Білозерівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади 

 

 Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

 Заступник голови комісії: Тарахта Володимир Володимирович, директор 

Білозерівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької  області. 

 Секретар комісії: Деревіцька Надія Миколаївна, бухгалтер КУ «Центр 

фінансово- господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району».  

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної ради (за 

згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату 

Вінницької районної ради.  

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради. 



Додаток 2 

          до рішення 6 сесії міської ради  

       8 скликання від  __ 01.2021 № 

 

 

Склад комісії  

щодо приймання-передачі 

Зозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади 

 
 Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

 Заступник голови комісії: Побережець Ольга Володимирівна, директор 

Зозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області. 

 Секретар комісії: Стародуб Оксана Вікторівна, бухгалтер КУ «Центр 

фінансово- господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району».  

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної ради (за 

згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату 

Вінницької районної ради. 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради. 

 



Додаток 3 

до рішення 6 сесії міської ради  

8 скликання від  __ 01.2021 № 

 

 

Склад комісії  

щодо приймання-передачі 

Іваньківської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району в комунальну власність Липовецької територіальної 

громади 

 

 Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

 Заступник голови комісії: Степанкевич Марія Миколаївна, директор 

Іваньківської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької 

області. 

 Секретар комісії:  Брицька Світлана Володимирівна, бухгалтер КУ «Центр 

фінансово- господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району».  

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної ради (за 

згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату 

Вінницької районної ради. 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради. 

 



                                                                                          Додаток 4 

          до рішення 6 сесії міської ради  

       8 скликання від  __ 01.2021 № 

 

 

Склад комісії  

щодо приймання-передачі 

 Комунального опорного закладу освіти «Липовецька  загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №1 ім. В.Липківського Липовецької районної ради Вінницької  

області» з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького 

району в комунальну власність Липовецької територіальної громади 

 

 Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

 Заступник голови комісії: Авраменко Василь Петрович, директор 

Комунального опорного закладу освіти «Липовецька  загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

№1 ім. В.Липківського Липовецької районної ради Вінницької  області» 

 Секретар комісії: Ганзій Наталія Леонідівна, бухгалтер КУ «Центр фінансово- 

господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького району».  

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної ради (за 

згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату 

Вінницької районної ради. 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради. 



                                                                                                 Додаток 5 

          до рішення 6 сесії міської ради  

       8 скликання від  __ 01.2021 № 

 

 

Склад комісії  

щодо приймання-передачі 

Опорного закладу «Липовецька  загальноосвітня школа  І-ІІІ ст. 

№2 Липовецької районної ради Вінницької  області» з спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району в комунальну 

власність Липовецької територіальної громади 

 

 Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

 Заступник голови комісії: Черепашук Дмитро Якович, директор Опорного 

закладу «Липовецька  загальноосвітня школа  І-ІІІ ст. №2 Липовецької районної ради 

Вінницької  області». 

 Секретар комісії: Фальківська Катерина Миколаївна, бухгалтер КУ «Центр 

фінансово- господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району».  

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної ради (за 

згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату 

Вінницької районної ради. 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради. 

 

 



                                                                                                 Додаток 6 

          до рішення 6 сесії міської ради  

       8 скликання від  __ 01.2021 № 

 

 

Склад комісії  

щодо приймання-передачі 

Липовецької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №3  Липовецької районної 

ради Вінницької  області з спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницького району в комунальну власність  

Липовецької територіальної громади 

 

 Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

 Заступник голови комісії: Балега Олена Іванівна, директор Липовецької  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №3  Липовецької районної ради Вінницької  області. 

 Секретар комісії: Калінчук Олена Олександрівна, бухгалтер КУ «Центр 

фінансово- господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району».  

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної ради (за 

згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату 

Вінницької районної ради. 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради. 



                                                                                                  Додаток 7 

          до рішення 6 сесії міської ради  

       8 скликання від  __ 01.2021 № 

 

 

Склад комісії 

щодо приймання-передачі 

Опорного закладу "Лукашівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ст." Липовецької 

районної ради Вінницької  області  

з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району в 

комунальну власність Липовецької територіальної громади 

  

          Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

 Заступник голови комісії: Муравський Володимир Володимирович, директор 

Опорного закладу "Лукашівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ст." Липовецької районної 

ради Вінницької  області. 

 Секретар комісії: Рожанська Наталія Миколаївна, бухгалтер КУ «Центр 

фінансово- господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району».  

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної ради (за 

згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату 

Вінницької районної ради. 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради. 



Додаток 8 

          до рішення 6 сесії міської ради  

       8 скликання від  __ 01.2021 № 

 

 

Склад комісії 

щодо приймання-передачі 

Нападівської загальноосвітньої школи  І-ІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницького району в комунальну власність Липовецької 

територіальної громади 

 

 Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

 Заступник голови комісії: Безносюк Сергій Анатолійович, директор 

Нападівської загальноосвітньої школи  І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької 

області. 

 Секретар комісії: Калінчук Олена Олександрівна, бухгалтер КУ «Центр 

фінансово- господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району».  

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної ради (за 

згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату 

Вінницької районної ради. 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради. 



Додаток 9 

до рішення 6 сесії міської ради  

8 скликання від   __01.2021 № 

 

Склад комісії 

щодо приймання-передачі 

Скитківської загальноосвітньої школи  І-ІІ ст.  Липовецької районної ради 

Вінницької області з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району в комунальну власність  

Липовецької територіальної громади 

 

 Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

 Заступник голови комісії: Мелінчук Тетяна Володимирівна, директор 

Скитківської загальноосвітньої школи  І-ІІ ст.  Липовецької районної ради Вінницької 

області. 

 Секретар комісії: Брицька Світлана Володимирівна, бухгалтер КУ «Центр 

фінансово- господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району».  

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної ради (за 

згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату 

Вінницької районної ради. 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради. 



Додаток 10 

до рішення 6 сесії міської ради  

8 скликання від   __01.2021 № 

 

Склад комісії 

щодо приймання-передачі 

Струтинецької загальноосвітньої школа  І-ІІ ст.  Липовецької районної ради 

Вінницької  області з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району в комунальну власність  

Липовецької територіальної громади 

 

 Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

 Заступник голови комісії: Грига Сергій Володимирович, директор 

Струтинецької загальноосвітньої школа  І-ІІ ст.  Липовецької районної ради 

Вінницької  області. 

 Секретар комісії: Рожанська Наталія Миколаївна, бухгалтер КУ «Центр 

фінансово- господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району».  

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної ради (за 

згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату 

Вінницької районної ради. 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради. 

 



Додаток 11 

до рішення 6 сесії міської ради  

8 скликання від   __01.2021 № 

 

Склад комісії 

щодо приймання-передачі 

Трощанської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Липовецької районної ради 

Вінницької області з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району в комунальну власність  

Липовецької територіальної громади 

 

 Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови Липовецької міської ради. 

 Заступник голови комісії: Матвієнко Людмила Миколаївна, директор 

Трощанської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької 

області. 

 Секретар комісії: Стародуб Оксана Вікторівна, бухгалтер КУ «Центр 

фінансово- господарського обслуговування закладів та установ освіти Липовецького 

району».  

Члени комісії: 

 Тітенко Юрій Миколайович, керуючий справами Липовецької районної ради (за 

згодою). 

 Павлишина Олена Георгіївна начальник відділу фінансового та матеріально 

технічного забезпечення, головний бухгалтер (за згодою). 

 Дерун Григорій Григорович заступник голови Вінницької районної ради 

 Часовських Дмитро Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату 

Вінницької районної ради. 

 Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови Липовецької міської 

ради. 

 Бабич Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради. 

 


