
 
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 № 222 
 

25 лютого 2021 року м. Липовець 10 сесія 8 скликання 

 

Про депутатські запити 

 

Відповідно до пункту 13 частини 1 статті 26, частин 7, 8 статті 49 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту міської ради, враховуючи 

висновки постійних комісій міської ради, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати депутатські запити згідно з додатком. 

2. Скерувати депутатський запит депутата міської ради 8 скликання 

ШМИГУНА Дмитра Анатолійовича до начальника земельного відділу 

виконавчого комітету міської ради за належністю і надання депутату та міській 

раді відповіді у встановлений чинним законодавством термін. 

3. Скерувати депутатський запит депутата міської ради 8 скликання 

БИЧКОВА Віктора Михайловича до начальника земельного відділу виконавчого 

комітету міської ради за належністю і надання депутату та міській раді відповіді 

у встановлений чинним законодавством термін. 

4. Скерувати депутатський запит депутата міської ради 8 скликання 

СЕМЧУК Олени Іванівни до директора КП «Липовецька дирекція 

кіновідеомережі» за належністю і надання депутату та міській раді відповіді у 

встановлений чинним законодавством термін. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту (голова комісії Олена СЕМЧУК). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

  

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

 

Додаток  

до рішення 10 сесії міської 

ради 8 скликання 

25 лютого 2021 р. № 222 

 

Перелік депутатських запитів 

1. Депутатський запит ШМИГУНА Дмитра Анатолійовича до 

начальника земельного відділу виконавчого комітету міської ради щодо 

виявлення незаконного обробітку земельних ділянок та раціонального 

використання земельних ресурсів. 

2. Депутатський запит БИЧКОВА Віктора Михайловича до начальника 

земельного відділу виконавчого комітету міської ради щодо інвентаризації 

земельного фонду територіальної громади: встановлення меж земельної ділянки 

(без закріплення на місцевості), її розмірів, правового статусу, виявлення 

невикористовуваних, нераціонально використовуваних та використовуваних не 

за цільовим призначенням земельних ділянок. 

3. Депутатський запит СЕМЧУК Олени Іванівни до директора 

КП «Липовецька дирекція кіновідеомережі» щодо ефективності роботи 

комунального підприємства та надання інформації про: обсяги доходів від 

господарської діяльності за 2019 – 2020 роки в розрізі джерел надходжень; 

обсяги прибутку (збитку) за 2019 – 2020 роки; перелік укладених договорів на 

оренду приміщень в розрізі орендарів та розмір орендної плати по кожному з 

них; проведені розважальні заходи та розмір доходу за них протягом 2019 – 

2020 років; структура та штатна чисельність. 

 
 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


