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ПЕРЕЛІК 

РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ  6 СЕСІЄЮ 

ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ   РАДИ 

8  СКЛИКАННЯ   

      

6  сесія  8  скликання 

21 січня  2021  року 

176 Про затвердження  зміни до місцезнаходження комунальної установи 

“Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)” Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької 

області 

177 Про зміну  найменування комунального закладу «Погребищенський опорний заклад  

середньої освіти I-III ступенів №1 » Погребищенської міської ради Вінницького району 

Вінницької області 

178 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Адамівської 

сільської ради 

179 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Андрушівської 

сільської ради 

180 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Бабинецької 

сільської ради 

181 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Білашківської 

сільської ради 

182 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Борщагівської 

сільської ради 

183 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Гопчицької сільської 

ради 

184 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Дзюньківської 

сільської ради 

185 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Довгалівської 

сільської ради 

186 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Збаржівської 

сільської ради 

187 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Левківської сільської 

ради 

188 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Мончинської 

сільської ради 

189 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Морозівської 

сільської ради 

190 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Надросянської 

сільської ради 

191 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Новофастівської 

сільської ради 

192 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Очеретнянської 

сільської ради 

193 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Павлівської сільської 

ради 

194 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Педосівської 

сільської ради 

195 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Плисківської 

сільської ради 

196 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Розкопанської 

сільської ради 

197 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Саражинецької 

сільської ради 

198 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Спичинецької 

сільської ради 

199 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Сніжнянської 

сільської ради 

200 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Станилівської 

сільської ради 

201 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Старостинецької 

сільської ради 

202 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Черемошненськоїї 
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сільської ради 

203 Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації Ширмівської сільської 

ради 

204 Про затвердження актів приймання - передачі  нерухомого та іншого майна 

комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій та закладів об’єктів права 

спільної комунальної  власності територіальних громад сіл та міста Погребищенського 

району до комунальної власності Погребищенської міської територіальної громади 

205 Про затвердження актів приймання - передачі  нерухомого та іншого майна 

реорганізованих сільських рад до комунальної власності Погребищенської міської 

територіальної громади 

206 Про зміну назви та затвердження Статуту комунального закладу  “Погребищенський  

дошкільний навчальний заклад №1” у новій редакції 

 

207 Про зміну назви та затвердження Статуту комунального закладу  “Погребищенський  

дошкільний навчальний заклад №2” у новій редакції 

 

208 Про зміну назви та затвердження Статуту комунального закладу  “Погребищенський  

дошкільний навчальний заклад №3” у новій редакції 

 

209 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального закладу  

“Андрушівський дошкільний навчальний заклад  загального розвитку “Сонечко” у 

новій редакції 

210 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального закладу  

“Гопчицький дошкільний навчальний заклад  загального розвитку” у новій редакції 

 

211 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального закладу  

“Дзюньківський дошкільний навчальний заклад  загального розвитку “Сонечко” у новій 

редакції 

212 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального закладу  

“Мончинський дошкільний навчальний заклад  загального розвитку” у новій редакції 

 

213 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального закладу  

“Новофастівський дошкільний навчальний заклад  загального розвитку” у новій 

редакції 

 

214 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального закладу  

“Павлівський дошкільний навчальний заклад  загального розвитку “Дзвіночок” у новій 

редакції 

215 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального закладу  

“Плисківський дошкільний навчальний заклад  загального розвитку “Сонечко” у новій 

редакції 

 

216 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального закладу  

“Сніжнянський дошкільний навчальний заклад  загального розвитку “Чомучки” у новій 

редакції 

 

217 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального закладу  

“Спичинецький дошкільний навчальний заклад  загального розвитку “Веселка” у новій 

редакції 

 

218 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального закладу  

“Старостинецький дошкільний навчальний заклад  загального розвитку “Дзвіночок” у 

новій редакції 

 

219 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального закладу  

“Черемошненський дошкільний навчальний заклад  загального розвитку “Малятко” у 

новій редакції 

 

220 Про здійснення депутатських повноважень депутатами Погребищенської міської ради 8 

скликання у населених пунктах Погребищенської міської громади 

 

221 Про Програму розвитку інформаційного простору Погребищенської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

222 Про Положення помічника-консультанта депутата Погребищенської міської ради та 

опис посвідчення 

223 Про прийняття звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, 
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Прем’єр-Міністра України 

224 Про внесення змін до структури міської ради її виконавчих органів, затвердженої 

рішенням 3 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 46 

225 Про Програму місцевих стимулів для медичних працівників Погребищенської  міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

226 Про внесення змін до Комплексної цільової програми соціального захисту жителів 

Погребищенської міської територіальної громади на  2021  рік 

227 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунальної установи  “Музей 

історії села Гопчиця” у новій редакції 

228 Про укладення договору земельного сервітуту 

229 Про укладання договору оренди земельної ділянки 

230 Про продовження договору оренди земельної ділянки 

231 Про продовження договору оренди земельної ділянки 

232 Про продовження договору оренди земельноїділянки 

233 Про укладення договору земельного сервітуту 

234 Про укладення договору земельного сервітуту 

235 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

236 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

237 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

238 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

239 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

240 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Паламарчук Є.І. 

241 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр.Прилуцька Л.А 

242 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) Лянги В.М. 

243 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) Гнатюк В. Ф. 

244 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр.Горбач Л.Ю. 

245 Про укладання договору оренди земельноїділянки 

246 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

247 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

248 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу земельних ділянок у власність 

249 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

250 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

251 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

252 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

253 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

254 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

255 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

256 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

257 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

258 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

259 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

260 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

261 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 

262 Про затвердження на посаду старости Адамівського старостинського округу 

263 Про затвердження на посаду старости Андрушівського старостинського округу 

264 Про затвердження на посаду старости Білашківського старостинського округу 

265 Про затвердження на посаду старости Борщагівського старостинського округу 

266 Про затвердження на посаду старости Гопчицького старостинського округу 

267 Про затвердження на посаду старости Дзюньківського старостинського округу 

268 Про затвердження на посаду старости Довгалівського старостинського округу 

269 Про затвердження на посаду старости Збаржівського старостинського округу 

270 Про затвердження на посаду старости Левківського старостинського округу 

271 Про затвердження на посаду старости Мончинського старостинського округу 

272 Про затвердження на посаду старости Морозівського старостинського округу 

273 Про затвердження на посаду старости Надроссянського старостинського округу 

274 Про затвердження на посаду старости Новофастівського старостинського округу 

275 Про затвердження на посаду старости Очеретнянського старостинського округу 

276 Про затвердження на посаду старости Павлівського старостинського округу 

277 Про затвердження на посаду старости Педосівського старостинського округу 

278 Про затвердження на посаду старости Плисківського старостинського округу 

279 Про затвердження на посаду старости Розкопанського старостинського округу 

280 Про затвердження на посаду старости Саражинецького старостинського округу 

281 Про затвердження на посаду старости Сніжнянського старостинського округу 

282 Про затвердження на посаду старости Станилівського старостинського округу 

283 Про затвердження на посаду старости Старостинецького старостинського округу 

284 Про затвердження на посаду старости Черемошненського старостинського округу 

285 Про підтримку депутатського запиту 

286 Про підтримку депутатського запиту 

287 Про підтримку депутатського запиту 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


