
 
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 

проєкт 

РІШЕННЯ  
 

23 березня 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про виконання обов’язків старости  

сіл Славна, Улянівка, Ганнівка 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пунктів 4.9., 4.10. розділу 4. «Порядок затвердження на посаду та 

припинення повноважень старости» Положення про старосту, затвердженого 

рішенням 7 сесії міської ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 153  «Про 

затвердження Положення про старосту» та у зв’язку із звільненням Петрук Л.В., 

старости сіл Славна, Улянівка, Ганнівка Липовецької територіальної громади, 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Покласти виконання обов’язків старости сіл Славна, Улянівка, Ганнівка 

Липовецької територіальної громади з 26 березня 2021 року на ЩЕРБАНЮКА 

Василя Яковича, старосту с. Нападівка, Вікентіївка, Богданівка Липовецької 

територіальної громади. 

 

2. Надати повноваження Щербанюку В.Я., як посадовій особі органу 

місцевого самоврядування щодо: 

1) Ведення погосподарського обліку, який передбачений Інструкцією з 

ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 

затвердженою наказом Державної служби статистики України від 11 листопада 

2016 року № 56; 

2) Надання виписки з погосподарської книги; 

3) Сприяння жителям відповідних сіл у підготовці документів, що 

подаються саме до посадових осіб органів місцевого самоврядування або 

депутатів, у тому числі щодо збирання та підготовки документів, необхідних для 

отримання послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

 

3. Уповноважити Щербанюка В.Я. (індекс 9), як посадову особу органу 

місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною 1 

статті 37, статті 40 Закону України «Про нотаріат». 
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4. Повноваження, зазначені у пунктах 2, 3 даного рішення, можуть 

вчинятися лише на території сіл Славна, Улянівка, Ганнівка Липовецької 

територіальної громади Вінницького району Вінницької області. 

 

5. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, 

організацію та правильність ведення діловодства, обліку і звітності несе 

староста. 

 

6. 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 


