
 

 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Вінницького району Вінницької області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

13 січня 2021 року                         м. Липовець№2-р 

 

Про скликання позачергової 5 сесії міської ради 8 скликання 

 Відповідно до частини 4 статті 46, частини3 статті 50 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту міської ради 8 скликання, 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS – CoV-2»:  

 1. Скликати позачергову 5 сесію міської ради 8 скликання 14 січня 2021 

року о 1000 в приміщенні міської ради (зала засідань II поверх) з дотриманням 

встановлених правил і норм щодо карантину та з використанням відповідних 

засобів індивідуального захисту. 

 2. На розгляд пленарного засідання позачергової сесії внести питання, що 

додаються. 

 3. На засідання сесії запросити керівників структурних підрозділів, 

начальників управлінь, відділів виконавчого апарату міської ради – доповідачів 

з порядку денного сесії. 

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. міського голови                                                             Олеся НАЗАРЕНКО 

 



Додаток 

до розпорядження 

13.01.2021р. № 2-р 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

що вносяться на розгляд позачергової 5 сесії міської ради 8 скликання  

14 січня 2021 року 

 

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. 

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. 

3.  Про внесення змін до рішення 3 сесії Липовецької міської ради8 

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. 

4.  Про затвердження на посаду першого заступника міського голови. 

Інформує:Назаренко Олеся Олександрівна – в.о. міського голови. 

5.  Про затвердження Положення про відділ управління персоналом 

виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

Інформує:Заяць Олена Федорівна – начальник відділу управління 

персоналом виконавчого комітету міської ради. 

6.  Про затвердження Положення про організаційний відділ виконавчого 

комітету Липовецької міської ради. 

Інформує: Рябоконь Інна Миколаївна – начальник організаційного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

7.  Про затвердження Положення про загальний відділ виконавчого комітету 

Липовецької міської ради. 

Інформує: Соловйова Наталія Сергіївна – начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради. 

8.  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. 

9.  Про проведення стандартизованої оцінки комунального майна (крім 

землі). 

Інформує: Бабич Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

10.  Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання жителів 

територіальної громади. 

Інформує: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту населення та охорони здоров’я. 

11.  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. 

12.  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. 

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

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

14.  
 

Різне. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      Олеся НАЗАРЕНКО 


