
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Вінницького району Вінницької області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

17 лютого 2021 року                         м. Липовець                                           № 35-р 

Про скликання позачергової 10 сесії міської ради 8 скликання 

 Відповідно до частин 4, 5 статті 46, частини 3 статті 50 Закону України 

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

 1. Скликати позачергову 10 сесію міської ради 8 скликання 25 лютого 

2021 року о 1000 в приміщенні міської (районної) 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 10 сесії міської ради 

8 скликання 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. Розпорядження в.о. міського голови від 16 лютого 2021 року № 34-р 

«Про скликання позачергової 10 сесії міської ради 8 скликання» вважати таким, 

що втратило чинність. 

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

 

Додаток 

до розпорядження 

в.о .міського голови 

17.02.2021р. № 35-р 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 

що вносяться на розгляд позачергової 10 сесії міської ради 8 скликання  

25 лютого 2021 року 

 

1.  Про завершення реорганізації Богданівської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

2.  Про завершення реорганізації Вербівської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

3.  Про завершення реорганізації Війтовецької сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

4.  Про завершення реорганізації Зозівської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

5.  Про завершення реорганізації Зозівківської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

6.  Про завершення реорганізації Іваньківської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

7.  Про завершення реорганізації Лозуватської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 



8.  Про завершення реорганізації Лукашівської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

9.  Про завершення реорганізації Нападівської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

10.  Про завершення реорганізації Попівської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

11.  Про завершення реорганізації Росошанської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

12.  Про завершення реорганізації Скитківської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

13.  Про завершення реорганізації Славнянської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

14.  Про завершення реорганізації Струтинської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 



15.  Про завершення реорганізації Трощанської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

16.  Про завершення реорганізації Щасливської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області шляхом її приєднання до Липовецької міської 

ради та затвердження Передавального акту. 

Інформує: Кропивницький Сергій Станіславович – заступник голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

17.  Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються  

відділом надання адміністративних послуг (ЦНАП) виконавчого комітету 

Липовецької міської ради. 

Інформує: Скоцький Олександр Іванович – начальник відділу надання 

адміністративних послуг «ЦНАП» виконавчого комітету Липовецької 

міської ради. 

18.  Про затвердження Концепції розвитку системи надання адміністративних 

послуг у Липовецькій міській раді Вінницького району Вінницької області 

на 2021 – 2023 роки. 

Інформує: Скоцький Олександр Іванович – начальник відділу надання 

адміністративних послуг «ЦНАП» виконавчого комітету Липовецької 

міської ради. 

19.  Про затвердження Регламенту відділу надання адміністративних послуг 

«ЦНАП» виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

Інформує: Скоцький Олександр Іванович – начальник відділу надання 

адміністративних послуг «ЦНАП» виконавчого комітету Липовецької 

міської ради. 

20.  Про затвердження Положення про сектор з цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

Інформує: Михайленко Володимир Миколайович – завідувач сектору з 

цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

21.  Про затвердження Положення про відділ економічного аналізу та 

залучення інвестицій виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

Інформує: Станіславський Юрій Сергійович – начальник відділу 

економічного аналізу та залучення інвестицій виконавчого комітету 

Липовецької міської ради. 



22.  Про затвердження Положення про відділ земельних відносин виконавчого 

комітету Липовецької міської ради. 

Інформує: Смішко Катерина Олександрівна – начальник відділу 

земельних відносин виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

23.  Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку, звітності 

та господарського забезпечення виконавчого комітету Липовецької міської 

ради. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету  Липовецької міської ради. 

24.  Про зменшення розміру орендної плати за земельну ділянку. 

Інформує: Богдан Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

25.  Про внесення змін до договорів оренди землі та заміна сторони договору – 

орендаря. 

Інформує: Богдан Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

26.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки ФОП Гоголь Ю.А. 

Інформує: Богдан Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

27.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки гр. Шваюн Ю.П. 

Інформує: Богдан Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

28.  Про продовження договору оренди комунального майна без проведення 

аукціону та включення об’єкта нерухомого майна до Переліку другого 

типу. 

Інформує: Богдан Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

29.  Про затвердження Переліку підприємств, установ і організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню Липовецької 

територіальної громади. 

Інформує: Богдан Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 



30.  Про внесення змін до рішенням 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). 

Інформує: Заяць Олена Федорівна – начальник відділу управління 

персоналом виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

31.  Про реорганізацію юридичних осіб шляхом злиття в Комунальний заклад 

«Центр надання соціальних послуг» Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області. 

Інформує: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради. 

32.  Про надання дозволу на демонтаж дорожнього знаку 3.34. «Зупинку 

заборонено» по вулиці Героїв Майдану в м. Липовець. 

Інформує: Колодій Костянтин Володимирович – начальник відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  

Липовецької міської ради. 

33.  Про участь у відборі об’єктів вулично-дорожньої мережі населених 

пунктів за рахунок субвенції у сфері дорожнього господарства. 

Інформує: Станіславський Юрій Сергійович – начальник відділу 

економічного аналізу та залучення інвестицій виконавчого комітету 

Липовецької міської ради. 

34.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

Інформує: Бабич Валерій Васильович – головний спеціаліст земельного 

відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

35.  Про припинення права користування земельними ділянками. 

Інформує: Бабич Валерій Васильович – головний спеціаліст земельного 

відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

36.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянок в 

натурі (на місцевості). 

Інформує: Бабич Валерій Васильович – головний спеціаліст земельного 

відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради. 

37.  Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність. 

Інформує: Бабич Валерій Васильович – головний спеціаліст земельного 

відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради. 



38.  Різне 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 
 


