
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Вінницького району Вінницької області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

10 лютого 2021 року                         м. Липовець                                           № 28-р 

 

Про скликання позачергової 9 сесії міської ради 8 скликання 

 Відповідно до частини 4 статті 46, частини 3 статті 50 Закону України «Про 

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

  

 1. Скликати позачергову 9 сесію міської ради 8 скликання 12 лютого 

2021 року о 1400 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 9 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. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

 

  



Додаток 

до розпорядження 

в.о .міського голови 

10.02.2021р. № 28 -р 

 

1.  Про затвердження звіту про виконання бюджету за 2020 рік. 

Інформує: Поєдинок Галина Анатоліївна – начальник фінансового 

управління міської ради. 

2.  Про передачу об’єктів рухомого та нерухомого майна Комунального 

некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня» з комунальної 

власності Липовецької міської ради Вінницького районну Вінницької 

області в комунальну власність Турбівської селищної ради Вінницького 

районну Вінницької області. 

Інформує: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради. 

3.  Про передачу об’єктів рухомого та нерухомого майна Комунального 

некомерційного підприємства «Липовецький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» з комунальної власності Липовецької міської 

ради Вінницького районну Вінницької області в комунальну власність 

Турбівської селищної ради Вінницького районну Вінницької області. 

Інформує: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради. 

4.  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». 

Інформує: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради. 

5.  Про внесення змін до рішення 6 сесії міської ради 8 скликання від 22 січня 

2021 року № 114 «Про перейменування закладу «Навчально-виховний 

комплекс: Росошанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Росошанської ОТГ Липовецького району 

Вінницької області та затвердження Статуту у новій редакції». 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна – начальник управління освіти, 

культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. 



6.  Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району об’єктів нерухомого майна у комунальну власність 

Липовецької територіальної громади. 

Інформує: Богдан Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

7.  Про керівника комунального підприємства «Липовецьводоканал». 

Інформує: Заяць Олена Федорівна – начальник відділу управління 

персоналом виконавчого комітету Липовецької міської ради. 
 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


