
 1 
 

                                                                                            

ПЕРЕЛІК 

РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ  5 СЕСІЄЮ 

ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ   РАДИ 

8  СКЛИКАННЯ   

      

                        

5 сесія  8  скликання 

30 грудня  2020  року 

68 Про внесення змін до структури виконавчих органів ради, загальної чисельності 

апарату ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням 3 сесії 

Погребищенської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 46 та викладення її 

у новій редакції 

69 Про викладення у новій редакції додатка № 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету 

на 2021 рік» до рішення 4 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 

24.12.2020 року №61 «Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади 

на 2021 рік» 

70 Про порядок розподілу орендної плати за користування майном комунальної 

власності Погребищенської міської територіальної громади 

71 Про  план  діяльності   Погребищенської міської   ради з підготовки регуляторних 

актів на 2021 рік 

72 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Андрушівська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області»  у новій редакції 

73 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Борщагівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області»   у новій редакції 

74 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Булаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області» у новій редакції 

75 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту Комунального закладу 

«Бухнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області»  у новій редакції 

76 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Гопчицька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області»  у новій редакції 

77 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Дзюньківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області»  у новій редакції 

78 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Довгалівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області»  у новій редакції 

79 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Новофастівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Погребищенської районної 

ради Вінницької області»   у новій редакції 

80 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

“Погребищенський опорний заклад середньої освіти  І-ІІІ ступенів 

№1” Погребищенської районної ради Вінницької області  у новій редакції 

81 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Очеретнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області»  у новій редакції 

82 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Плисківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області»   у новій редакції 

83 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Розкопанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області» у новій редакції 

84 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Сніжнянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області»  у новій редакції 

85 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Станилівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області» у новій редакції 

86 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 
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«Степанківська  загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області»  у новій редакції 

87 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Ширмівська  загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради 

Вінницької області»  у новій редакції 

88 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

«Погребищенська загальноосвітня школа  №2 І-ІІІ ступенів Погребищенської 

районної ради Вінницької області»  у новій редакції 

89 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунального закладу 

“Погребищенська загальноосвітня школа №4 І-ІІІ ступенів Погребищенської районної 

ради Вінницької області” новій редакції 

90 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  Комунальної установи 

«Погребищенський інклюзивно-ресурсний центр» Погребищенської районної ради 

Вінницької області у новій редакції 

91 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту Комунальної установи 

«Погребищенський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників 

» Погребищенської районної ради Вінницької області у новій редакції 

92 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  комунального підприємства 

“Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги” Погребищенської 

районної ради Вінницької області у новій редакції 

93 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту  комунального підприємства 

“Погребищенська центральна районна лікарня” Погребищенської районної ради 

Вінницької області у новій редакції 

94 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунальної установи 

“Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування  (надання 

соціальних послуг)” у новій редакції 

95 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунальної організації 

(установи, закладу)  “Погребищенська  районна дитячо-юнацька спортивна школа» у 

новій редакції 

96 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунальної організації 

(установи, закладу) “Погребищенська   дитяча музична школа” у новій редакції 

97 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунальної установи  

“Погребищенський  районний краєзнавчий музей ім. Н.А. Присяжнюк” у новій 

редакції 

98 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунальної організації 

(установи, закладу) “Погребищенський районний Будинок художньо-технічної 

творчості дітей”   у новій редакції 

99 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунальної організації 

(установи, закладу)  “Погребищенський районний Будинок культури” у новій редакції 

 

100 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунальної установи  

“Погребищенська централізована бібліотечна система” у новій редакції 

101 Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунальної установи  

“Погребищенський  районний трудовий архів” у новій редакції 

102 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

103 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

104 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

105 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

106 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

107 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

108 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

109 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

110 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

111 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

112 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

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

114 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

115 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

116 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

117 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

118 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

119 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

120 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

121 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

122 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

123 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

124 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

125 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

126 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

127 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

128 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

129 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

130 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

131 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

132 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

133 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

134 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

135 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

136 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

137 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

138 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

139 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Щасливого С.В. 

140 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Швець К.І. 

141 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Панасюк Т.В. 

142 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сергійчуку О.В. та 

Сергійчуку А.В. 

143 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лісовій Ю.П. 

144 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Бавровському П.С. 

145 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пухка Т.В. 

146 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Харченко В.О. 

147 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 
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встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Довгополюк Н.В. 

148 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Костюк Н.Г. 

149 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Сидорук В.П. 

150 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр.Паскур Н.В. 

151 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Паламарчук Є.О. 

152 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Паламарчук Є.О. 

153 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Марчук М.С. 

154 Про надання дозволу на розроблення технічної окументації із  землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Костюк С.М. 

155 Про внесення змін до пункту 2 рішення 60 сесії  Погребищенської міської ради 7  

скликання «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних 

ділянок у власність»  від 16.10.2020 р. № 362 

156 Про укладення договору оренди земельної ділянки 

157 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

158 Про укладення договору оренди земельної ділянки 

159 Про укладення договору оренди земельної ділянки 

160 Про укладення договору оренди земельної ділянки 

161 Про укладення договору оренди земельної ділянки 

162 Про укладення договору оренди земельної ділянки 

163 Про укладення договору оренди земельної ділянки 

164 Про укладення договору оренди земельної ділянки 

165 Про укладення договору оренди земельної ділянки 

166 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

167 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

168 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

169 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

170 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

171 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

172 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

173 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

174 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

175 Про надання дозволу на виготовлення проекту земелеустрою щодо встановлення межі 

населеного пункту  м.Погребище Вінницького району 

 

                                                                                            


