
 
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 

 

РІШЕННЯ № 169 
 

12 лютого 2021 року м. Липовець 9 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін до рішення 7 сесії міської ради 8 скликання від 

29 січня 2021 року №150 «Про прийняття та реорганізацію Комунального 

підприємства «Росошанська амбулаторія загальної  практики-сімейної 

медицини» шляхом його приєднання до Комунального некомерційного 

підприємства «Липовецький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Липовецької міської ради Вінницького району  

Вінницької області» 
 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статті 59 Господарського кодексу України, статті 104, 

105, 106, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», рішення 2 сесії 

Липовецької міської ради 8 скликання від 09 грудня 2020 року № 32 «Про початок 

реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Липовецької міської ради», 

враховуючи клопотання відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

Липовецької міської ради від 10 лютого 2021 року № 14, висновок постійних 

комісій міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту; з гуманітарних питань, міська 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Унести до рішення 7 сесії міської ради 8 скликання від 29 січня 2021 року 

№ 150 «Про прийняття та реорганізацію Комунального підприємства 

«Росошанська амбулаторія загальної  практики-сімейної медицини» шляхом його 

приєднання до Комунального некомерційного підприємства «Липовецький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області» (далі – Рішення) такі зміни: 

Додаток до Рішення викласти в такій редакції: 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


«Додаток 

до рішення 7 сесії міської ради  

8 скликання  

29 січня 2021 року № 150 
 

СКЛАД 

комісії з реорганізації комунального підприємства «Росошанська 

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Росошанської сільської 

ради Липовецького району Вінницької області 
 

Голова комісії: Кропивницький Сергій Станіславович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, (ідентифікаційний номер 

2303305734, 23.01.1963 р.н.). 

Заступник голови комісії: Любченко Віктор Іванович, начальник відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради, 

(ідентифікаційний номер 2620304117, 28.09.1971 р.н.). 

Секретар комісії: Метельова Ірина Ігорівна, бухгалтер КП «Росошанська 

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини», (ідентифікаційний номер 

3301604722, 24.05.1990 р.н). 
 

Члени комісії: 
- Бабич Володимир Петрович, завідувач КП «Росошанська амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини», (ідентифікаційний номер 

2282604874, 30.06.1962 р.н.). 

- Богдан Алла Ігорівна, начальник відділу юридичного забезпечення та 

комунальної власності Липовецької міської ради, (ідентифікаційний номер 

3403200581, 05.03.1993 р.н.). 

- Бондар Василь Михайлович, директор КНП «Липовецький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької районної ради 

Вінницької області, (ідентифікаційний номер 2403504012, 21.10.1965 р.н.). 

- Лук’янюк Світлана Романівна, головний бухгалтер КНП «Липовецький 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької 

районної ради Вінницької області, (ідентифікаційний номер 2857907842, 

31.03.1978 р.н.). 

- Фоміна Ольга Володимирівна, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, (ідентифікаційний номер 3261522186, 

18.04.1989 р.н.).». 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій ЮКАЛО) та з 

гуманітарних питань (голова комісії Віктор ДОРОШЕНКО). 
 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 


