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проєкт

РІШЕННЯ
23 березня 2021 року

м. Липовець

11 сесія 8 скликання

Про внесення змін в рішення 10 сесії міської ради 8 скликання
від 25 лютого 2021 року № 207 «Про виконання обов’язків
старости сіл Щаслива, Білозерівка, Королівка, селища Підлісне»
Відповідно до статті 26, частини 1 статті 54-1, статті 59 Закону країни «Про
місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», «Про нотаріат», враховуючи висновок постійної
комісії міської ради з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 10 сесії міської ради 8 скликання від 25 лютого 2021
року № 207 «Про виконання обов’язків старости сіл Щаслива, Білозерівка,
Королівка, селища Підлісне» (далі Рішення) такі зміни:
Рішення доповнити пунктами 2, 3, 4, 5 такого змісту:
«2. Надати повноваження Микуліну М.В., 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, селища 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 Микуліна М.В. (індекс 1), як посадову особу органу
місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною 1
статті 37, статті 40 Закону України «Про нотаріат».»;
«4. Повноваження, зазначені у пунктах 2, 3 цього рішення, можуть
вчинятися лише на території сіл Щаслива, Білозерівка, Королівка, селища

Підлісне 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.».
2. 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

