
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Вінницького району Вінницької області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

12 березня 2021 року                         м. Липовець                                           № 51-р 

Про скликання чергової 11сесії 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 чергову 11 сесію міської ради 8 скликання 23 березня 

2021 року о 1000 в приміщенні міської ради (зала засідань, 2 поверх) з 

дотриманням встановлених правил і норм щодо карантину та з використанням 

відповідних засобів індивідуального захисту. 
 

 2. На розгляд пленарного засідання чергової 11 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 

12.03.2021р. № 51-р 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 

що вносяться на розгляд чергової 11 сесії міської ради 8 скликання  

23 березня 2021 року 

 

1.  Про затвердження Стратегії розвитку Липовецької територіальної громади 

на період 2021-2027 роки. 

Інформує: Станіславський Юрій Сергійович – начальник відділу 

економічного аналізу та залучення інвестицій виконавчого комітету 

міської ради. 

2.  Про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому 

числі щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Липовецької міської ради та виконання плану 

роботи. 

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

3.  Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

Липовецької територіальної громади на 2021 – 2025 роки», затвердженої 

рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 21 грудня 2020 року № 43 

«Про затвердження Міських програм». 

Інформує: Дармограй Павло Валерійович – начальник відділу поліції №4 

Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області 

4.  Про внесення змін до Програми «Благоустрій населених пунктів 

територіальної громади на 2021 рік», затвердженої рішенням 3 сесії міської 

ради 8 скликання від 21 грудня 2020 року №43 «Про затвердження Міських 

програм». 

Інформує: Колодій Костянтин Володимирович – начальник відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради. 

5.  Про внесення змін до рішення 1 сесії міської ради 8 скликання від 4 грудня 

2020 року № 27 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік». 

Інформує: Колодій Костянтин Володимирович – начальник відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради. 



6.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади в господарське відання комунальному 

підприємству «Комунсервіс» Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області. 

Інформує: Колодій Костянтин Володимирович – начальник відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради. 

7.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади в господарське відання комунальному 

підприємству «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області. 

Інформує: Колодій Костянтин Володимирович – начальник відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради. 

8.  Про внесення змін до рішення 1 сесії Липовецької міської ради 8 скликання 

від 4 грудня 2021 року № 27 «Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік». 

Інформує: Колодій Костянтин Володимирович – начальник відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради. 

9.  Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 21 

грудня 2020 року № 42 «Про місцевий бюджет Липовецької міської 

територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами). 

Інформує: Поєдинок Галина Анатоліївна – начальник фінансового 

управління міської ради. 

10.  Про внесення змін до рішення 10 сесії міської ради 8 скликання від 25 

лютого 2021 року № 198 «Про перейменування комунального 

підприємства «Липовецька районна дирекція кіновідеомережі» 

Липовецької районної ради та затвердження Статуту у новій редакції». 

Інформує: Баліцький Роман Сергійович – директор КП «Липовецька 

дирекція кіновідеомережі». 

11.  Про внесення змін до рішення 7 сесії міської ради 8 скликання від 29 січня 

2021 року «Про перейменування закладу охорони здоров’я Комунального 

некомерційного підприємства «Липовецький районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Липовецької районної ради та затвердження 

Статуту у новій редакції». 

Інформує: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я міської ради. 



12.  Про керівника Комунальної установи «Липовецький територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області. 

Інформує: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я міської ради. 

13.  Про клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня». 

Інформує: Любченко Віктор Іванович – начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я міської ради. 

14.  Про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна у 

комунальну власність Липовецької територіальної громади. 

Інформує: Скоцький Олександр Іванович – начальник відділу надання 

адміністративних послуг «ЦНАП» виконавчого комітету міської ради. 

15.  Про затвердження актів приймання-передачі закладів освіти Липовецької 

міської ради Вінницького району Вінницької області. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна – начальник управління освіти, 

культури, молоді та спорту міської ради. 

16.  Про Порядок та Граничні норми витрат на забезпечення харчуванням і 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення учасників 

спортивних заходів. 

Інформує: Білозерова Леся Петрівна – начальник управління освіти, 

культури, молоді та спорту міської ради. 

17.  Про дострокове припинення повноважень старости сіл Славна, Улянівка, 

Ганнівка. 

Інформує: Печолат Олег Васильович – керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради. 

18.  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 міської ради. 

19.  Про виконання обов’язків старости сіл Славна, Улянівка, Ганнівка. 

Інформує: Печолат Олег Васильович – керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради. 



20.  Про участь у конкурсі Вінницької обласної Ради «Комфортні громади». 

Інформує: Станіславський Юрій Сергійович – начальник відділу 

економічного аналізу та залучення інвестицій виконавчого комітету 

міської ради. 

21.  Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна 

комунальної власності на праві господарського відання або оперативного 

управління. 

Інформує: Богдан Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

22.  Про поновлення договору оренди землі Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТАС АГРО ЗАХІД» та зміни назви орендаря. 

Інформує: Богдан Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

23.  Про поновлення договору оренди землі ФОП Мітьману  Володимиру 

Леонідовичу. 

Інформує: Богдан Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

24.  Про внесення змін до існуючих договорів оренди землі в частині зміни 

орендної плати. 

Інформує: Богдан Алла Ігорівна – начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської 

ради. 

25.  Про надання згоди та безоплатне прийняття майна Липовецької районної 

державної адміністрації Вінницької області у комунальну власність 

Липовецької територіальної громади. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 

26.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління Липовецькому 

закладу дошкільної освіти №1 Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 



27.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління Липовецькому 

закладу дошкільної освіти № 2 Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 

28.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління Зозівківському 

закладу дошкільної освіти Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 

29.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління Зозівському 

закладу дошкільної освіти Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 

30.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління Лукашівському 

закладу дошкільної освіти Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 

31.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління Нападівському 

закладу дошкільної освіти Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 



32.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління Попівському 

закладу дошкільної освіти Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 

33.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління Славнянському 

закладу дошкільної освіти  Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 

34.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління Трощанському 

закладу дошкільної освіти Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 

35.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління Комунальному 

закладу «Липовецький міський будинок культури» Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 

36.  Про передачу та закріплення майна комунальної власності Липовецької 

територіальної громади на праві оперативного управління Комунальному 

закладу «Липовецька публічна бібліотека» Липовецької міської ради 

Вінницького району Вінницької області. 

Інформує: Дзіпетрук Ірина Вікторівна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 

37.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості). 

Інформує: Смішко Катерина Олександрівна – начальник земельного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 



38.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення під польовими дорогами. 

Інформує: Смішко Катерина Олександрівна – начальник земельного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

39.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність. 

Інформує: Смішко Катерина Олександрівна – начальник земельного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

40.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність. 

Інформує: Смішко Катерина Олександрівна – начальник земельного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

41.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

Інформує: Смішко Катерина Олександрівна – начальник земельного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

42.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

(за межами населеного пункту). 

Інформує: Смішко Катерина Олександрівна – начальник земельного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

43.  Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність. 

Інформує: Смішко Катерина Олександрівна – начальник земельного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

44.  Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Троща Трощанської сільської ради 

Липовецького району Вінницької області. 

Інформує: Смішко Катерина Олександрівна – начальник земельного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

45.  Про відмову у наданні дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок громадянам. 

Інформує: Смішко Катерина Олександрівна – начальник земельного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 



46.  Про план роботи міської ради 8 скликання на 2021 рік. 

Інформує: Рябоконь Інна Миколаївна – начальник організаційного 

відділу виконавчого комітету міської ради. 

47.  Різне 

 
 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 
 


