
                                                                

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                               

 
Засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради 

від  23 червня   2016 р. 

 

засідання розпочато    о  09  год. 10 хв. 

засідання закінчилось о 09  год. 45 хв.  

 

В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: 

 

Міський голова:                                             Грушко М.Т. 

Секретар виконкому міської ради               Печолат О.В.                   

         

       Члени виконкому:  Лебідь А.М.                   Підлубний В.О. 

                                        Кропивницький С.С.     Лавриненко О.В.                   

                                        Кицюк П.Д.                     Скоцький С.В. 

                                        Бондар В.М.                     Бабич В.В. 

                                        Дзіпетрук І.В.                    

                                          

                                            ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1/75. Про роботу групи з охорони громадського порядку.  

Інформує: Лавриненко О.В.  – заступник  міського голови.   

2/76. Про роботу опікунської ради. 

Інформує: Лавриненко  О.В. – заступник  міського голови.   

 

3/77. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста. 

Інформує: Грушко М.Т.- міський голова .  
 

4/78. Про план роботи виконавчого комітету Липовецької    міської                      

ради  на   ІІІ  квартал  2016 року.  

Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради.    

 

5/79. Про впорядкування нумерації будівель. 

Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами виконкому міської ради,  

 

 6/80. Про погодження висновку Хоменко Ф.М. 

Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами виконкому міської ради,  

 



 7/81. Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної 

документації. 

Інформує: Кропивницький С.С.- заступник міського голови. 

 

8/82. Про включення до складу групи охорони громадського порядку. 

Інформує: Лавриненко О.В.- заступник міського голови. 

 

9/83. Про внесення змін до складу опікунської ради при виконкомі міської ради. 

Інформує: Лавриненко  О.В. – заступник  міського голови   

 

10. Різне. 
 
 
 
 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 

 

Від 23 червня 2016 року      № 75 

 

Про роботу групи з охорони  

громадського порядку 

 

Заслухавши та обговоривши звіт про роботу громадське формування з 

охорони громадського порядку, керуючись ст.ст.16,20 Закону України «Про 

участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», ст.38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет 

Липовецької міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Звіт  про роботу громадського формування з охорони громадського 

порядку взяти до відома. 

2. Посилити  співпрацю громадського формування з охорони громадського 

порядку  з Липовецьким відділення поліції Немирівського відділу поліції 

головного управління Національної поліції у Вінницькій області  в частині 

спільного планування та проведення заходів щодо забезпечення охорони 

громадського порядку і суспільної безпеки, профілактики і припинення 

правопорушень у сімейно-побутовій сфері, здійснення відповідних заходів 

громадського впливу до правопорушників. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Лавринекно О.В. 

 



 

Міський  голова        Микола ГРУШКО 

 
 

Печолат О.В. 

 

Лебідь А.М. 

 

Лавриненко ОВ. 

 

 
 
 
 
 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 

 

Від 23 червня 2016 року      № 76 

 

Про роботу опікунської ради 

при виконавчому комітеті 

Липовецької міської ради 

 

Заслухавши звіт секретаря опікунської ради  при виконавчому комітеті 

Лавриненко О.В.  про результати роботи опікунської ради на території 

Липовецької міської ради, керуючись с. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні », виконком міської ради вирішив: 

1. Інформацію секретаря опікунської ради Лавриненко О.В. про роботу 

опікунської ради прийняти до відома. 

2. Опікунській раді продовжувати вживати всіх необхідних заходів щодо 

забезпечення особистих  немайнових  і  майнових  прав  та інтересів малолітніх, 

неповнолітніх осіб,  а  також  повнолітніх  осіб,  які  за  станом здоров'я  не 

можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки. 

3. Опікунській раді спільно із зацікавленими службами: 

3.1. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік, 

проводити обстеження житлово-побутових умов. 

3.2. Покращити співпрацю з навчальними закладами міста, депутатами 

міської ради з метою виявлення дітей, що опинилися в складних життєвих 

обставинах. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Лавриненко О.В. 

    

 

Міський голова       Микола ГРУШКО 

 

 
Печолат О.В. 

 

Лебідь А.М. 

 

Лавриненко О.В. 

 
 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від   23 червня  2016 року                                                                              №77 

 

Про надання  матеріальної  допомоги  

малозабезпеченим громадянам міста 

 

 Відповідно до пункту 2 частини Б статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши заяви громадян міста  про надання 

матеріальної допомоги,  виконавчий комітет міської ради 

 

                                                В  И  Р  І  Ш  И  В : 

 

1. Надати матеріальну допомогу   жителям міста:         

       

 1.1.Особа 1 
              На лікування пораненого учасника АТО.                                                                                             

       Ідентифікаційний номер:                         - 1000 грн. 

 

1.2.  Особа 2 
                На лікування, пенсіонер 

         Ідентифікаційний номер:     -500 грн. 

  

1.3.  Особа 3  
         У зв»язку з важким матеріальним становищем (учасник АТО) 

         Ідентифікаційний номер:                   - 500   грн.  



 

1.4.  Особа 4  
         На лікування 

         Ідентифікаційний номер: - 500   грн. 

 

1.5.  Особа 5 
      На лікування 

      Ідентифікаційний номер:            - 500   грн. 

 

1.6.  Особа 6 
            На лікування 

         Ідентифікаційний номер:         -    400   грн. 

 

1.7.  Особа 7  
         На лікування 

         Ідентифікаційний номер:          -   400   грн.  

 

1.8.  Особа 8 
          На лікування 

         Ідентифікаційний номер:                - 400   грн.  

 

1.9.  Особа 9  

          На лікування доньки 

         Ідентифікаційний номер:                - 300   грн.  

 

1.10. Особа 10 
          На лікування батька. 

Ідентифікаційний номер:                      -  300   грн. 

 

1.11.  Особа 11 
          На лікування 

         Ідентифікаційний номер:                  - 200   грн.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконкому міської ради Печолата  О.В. 

 

   

  

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                 МИКОЛА  ГРУШКО 

 
 

 

Лебідь А.М. 

 

 Лавриненко О.В. 

 

 Кропивницький С.С. 

 



Дзіпетрук І.В. 

 

              Печолат  О.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від   23 червня 2016 року                                                                    № 78 

                                                      

Про план роботи виконавчого комітету  

Липовецької         міської                ради  

на       ІІІ      квартал        2016 року  

 

Відповідно до статей 40, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", Регламенту роботи виконавчого комітету  Липовецької міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2015 р. № 

119, з метою організації роботи виконавчого комітету міської ради, враховуючи 

пропозиції  виконавчих органів Липовецької міської ради, виконавчий комітет 

міської ради 

 

 

                                                 В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

1. Затвердити  план роботи  виконавчого  комітету Липовецької міської ради на 

ІІІ квартал 2016 року (додається).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Липовецької міської ради Печолата О.В. 

 

 Міський голова                                Микола ГРУШКО 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_02_11/an/396/Z970280.html#396
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_02_11/an/588/Z970280.html#588
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_02_11/an/588/Z970280.html#588
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_24/an/18/OD050364.html#18
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_24/an/18/OD050364.html#18


 

 

 
Лебіль А.М. 

 

Печолат О.В. 

                                                                                                                              

  Кропивницький С.С. 

 

           Лавриненко О.В. 

 

 
                                                                                                    

 
                                                               Додаток 1                                                                               

                                                                                                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                Липовецької        міської       ради 

                                                                                          23.06.2016   року     № 78 

 

 

П Л А Н     Р О Б О Т И 

виконавчого комітету Липовецької міської ради на ІІІ квартал 2016 року 

 

І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради : 

 

Липень 

1. Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку міста у І 

півріччі 2016 року. 

Готують: Кропивницький С.С. – заступник міського голови, Лавриненко 

О.В. –заступник міського голови. 

2. Про забезпечення надходжень до міського бюджету за І півріччя 2016 

року. 

Готують: Дзіпетрук І.В. – завідувач фінансово-господарського відділу. 

3. Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня та власних рішень. 

 

                                                     Серпень 

1. Про готовність навчальних та дошкільних закладів, розташованих на 

підвідомчій території, до нового навчального року. 

     Готують: Лавриненко О.В. –заступник міського голови, Кропивницький 

С.С. – заступник міського голови. 

     2.Про підсумки організації оздоровлення та дозвілля дітей і молоді міста у 

літній період 2016 року. 

    Готують: Лавриненко О.В. –заступник міського голови. 

3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня та власних рішень. 

 

                                                     Вересень 



 

1. Про готовність закладів, установ та організацій, розташованих на 

території міської ради, до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр. 

     Готують: Кропивницький С.С. – заступник міського голови. 

 2. Про дотримання чинного законодавства підприємствами та установами, 

які   розміщенні на підвідомчій території, в питанні організації безпеки праці 

на  виробництві. 

Готують: Лавриненко О.В. –заступник міського голови. 

3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня та власних рішень. 

 

ІІ. Організаційно- масові заходи : 

 

1. Інформування населення міста про прийняті рішення ради та виконкому. 

Постійно                  Секретар міської ради Лебідь А.М. 

                                  Керуючий справами (секретар) виконкому 

                                  міської ради Печолат О.В. 

2. Забезпечити вчасний та кваліфікований розгляд заяв, скарг та    

пропозицій, які надходять від громадян. 

Постійно              Завідуюча загальним відділом виконкому міської ради   

                                  Блага Т.О. 

                                  Спеціаліст виконавчого комітету міської ради    

                                  Товкачук І.Ю.   

3. Взяти участь в організації та проведенні заходів (за окремими планами): 

   

23 серпня День Державного Прапора України 

24 серпня      День Незалежності України 

1 вересня День знань 

11 вересня День фізичної культури і спорту 

13 вересня  - День міста Липовець 

21 вересня Міжнародний день миру 

22 вересня День партизанської слави 

30 вересня       День усиновлення 

   

4. Привітати з професійними святами: 

1 липня      День архітектури України 

3 липня    День кооперації 

16 липня День бухгалтера 

25 липня День працівників торгівлі 

8 серпня День будівельника 

8 серпня День працівників ветеринарної медицини 

5 вересня День підприємця 

17 вересня  День рятівника 

17 вересня День фармацевтичного працівника 

18 вересня День працівників лісу 

30 вересня Всеукраїнський день бібліотек  

 



 

    Керуючий справами  

(секретар)виконкому                                                  Олег ПЕЧОЛАТ 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 

 

Від  23 червня  2016 року                                                                    № 79 

 

Про впорядкування        

адрес   будівель 

 Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», розглянувши звернення громадян Голод В.І.та 

Беші М.В. щодо впорядкування адреси житлових будинків по вулиці   

В.Симоненка та провулку  Мічуріна в місті Липовець, виконавчий комітет 

міської ради 

  

                                                  В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької міської  ради 

від 17.12.2002 року № 126 «Про впорядкування назв вулиць та 

проведення нумерації будинковолодінь в місті Липовець» та читати 

нумерацію  житлових будинків в новій редакції:   

1.1. по вулиці В.Симоненка: 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Попередній 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

17 Голод 

Валентина 

Іванівна  

13, 15, 17         31  



18 Бабич  Василь 

Іванович 

13, 17        31  

 

    

2.. Внести зміни до  рішення виконавчого комітету селищної  ради від 

16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та зміну нумерації 

будинковолодінь в селищі Липовець», читати нумерацію  житлового  будинку  

в новій редакції: 

 

1.2. по провул.Мічуріна 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

 

 12 

Беша Михайло 

Володимиро-

вич 

8, 10 10  

 

  

  Міський голова                                          Микола ГРУШКО 

 
Лебідь А.М. 

 

Блага Т.В. 

  

         Печолат О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від   23 червня  2016 року                                                                 №80    

           

Про погодження висновку 

                                            

             Відповідно до статті 152 житлового кодексу  України, статті  31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування   в Україні», керуючись  наказом 

Мінрегіону від 09.08.2012 року № 404, розглянувши звернення Хоменко Ф.М. 

щодо надання дозволу на узаконення перепланування житлової кімнати 

квартири, проаналізувавши  звіт про проведення обстеження і оцінки 

технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж квартири №10, 

в якій виконано перепланування без дозволу на виконання будівельних робіт по 

вул.1 Травня №4 в місті Липовець, виконавчий комітет  міської ради  

 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

   1. Погодити висновок Хоменко Феодосії Максимівні (жительці міста 

Липовець, вул. 1 Травня, 4 кв.10)   звіту про проведення обстеження і оцінки 

технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж квартири №10, 

в якій виконано перепланування без дозволу на виконання будівельних робіт по 

вул. 1 Травня, 4 в місті Липовець, Вінницької області. 

  2. Надати дозвіл Хоменко Феодосії Максимівні на перепланування без 

втручання в несучі конструкції квартири №10 житлового будинку №4 по вул.. 1 

Травня в місті Литовець Вінницької області. 



 3. Зобов’язати заявника оформити документи у порядку та на умовах 

чинного законодавства України. 

 

            

 

   МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                            МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

Лебідь А.М. 

Печолат О.В. 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РШЕННЯ 

 

Від  23 червня   2016 року                                                             № 81 

 

Про надання дозволу на виготовлення проектно- 

кошторисної    документації 

 

  Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького 

С.С., керуючись ст..31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт віконних прорізів дитячого садка №2 «Малятко» в 

м.Липовець Вінницької області». 

 

2. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на  заступника     

    міського голови   Кропивницького С.С. 

  

            

        МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                              МИКОЛА ГРУШКО 

                 

           
       Кропивницький С.С.    

 

     Лебідь А.М. 



                                                     

       Печолат О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 

 

Від  23 червня   2016 року                                                                          № 82 

 

Про включення   до складу групи з охорони  

громадського порядку  Гуменюка В.М. 

 

Розглянувши заяву жителя міста Гуменюка В»ячеслава Миколайовича  про 

включення його до складу групи з охорони громадського порядку, враховуючи 

положення Закону України "Про участь громадян  в охороні  громадського 

порядку і державного кордону", Статуту громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону,  виконавчий комітет міської ради  

                                              В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 

1. Включити до складу групи з охорони громадського порядку при міській 

раді  Гуменюка В»ячеслава Миколайовича,  жителя м. Липовець, вул. 

Соборності, 5, освіта вища. 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Лавриненко О.В. включити Гуменюка В.М.  до графіка чергування з  серпня 

2016 року.  

 

 

Міський голова      Микола ГРУШКО 

  



 

 

Лебідь А.М.. 

 

Печолат О.В. 

 

Лавриненко О.В. 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

Від 23 червня 2016 року         № 83 

 

Про внесення змін до складу  

опікунської ради при виконавчому  

комітеті Липовецької міської ради 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Липовецької міської ради від 

25. 11. 2015 року №124 «Про створення опікунської ради та затвердження 

Положення про опікунську раду» та в зв’язку з кадровими змінами, керуючись 

ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет Липовецької міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 1.      Внести зміни до складу опікунської ради при виконавчому комітеті 

Липовецької міської ради, а саме: 

-          вивести зі складу опікунської ради Павлюк Оксану Володимирівну 

директор РЦСССДМ; 

-          вивести зі складу опікунської ради Мельник Людмилу Анатоліївну – 

начальник відділу РАЦС управління юстиції у Липовецькому районі; 

-          ввести до складу опікунської ради Герасимчук Ірину Сергіївну - 

директор РЦСССДМ (за згодою); 

-          ввести до складу опікунської ради Бондаря Василя Михайловича  - 

головного лікаря КЗ «ЦПМСД» (за згодою). 



2.      Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті 

Липовецької міської ради, згідно додатку 1. 

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Лавриненко О.В. 

 
Міський голова       Микола ГРУШКО 

 
Печолат О.В. 

Лебідь А.М. 

Лавриненко ОВ. 

  

  

РІШЕННЯ 

  

  

06.03.2014  № 1842 

  

  

Про проведення невідкладних 

заходів  з  питань організації 

уточнення військового обліку 

мобілізаційних ресурсів та 

підготовки до проведення 

мобілізації людських і 

транспортних ресурсів на території 

м.Красилів 

  

  

Керуючись ст. 36 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’, 

 законами України  ,,Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію’’, ,,Про 

військовий обов’язок і військову службу’’, враховуючи пропозиції військового 

комісара Старокостянтинівсько-Красилівського об’єднаного районного 

військового комісаріату від 05.03.2014 року № 209 та розпорядження голови 

Красилівської райдержадміністрації від 05.03.2014 року № 102/2014-р, у зв’язку 

з необхідністю безпосереднього планування проведення мобілізації людських і 

транспортних ресурсів на території міста та, з метою виконання заходів, 

спрямованих на задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових 



формувань у людських і транспортних ресурсах  в особливий період,  

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

  

Затвердити заходи з підготовки проведення мобілізації людських і 

транспортних ресурсів на території м. Красилів: 

  

1.  Керівникам підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм 

власності, на базі яких розгортаються пункти оповіщення, збору і відправки 

мобілізаційних ресурсів: 

1.1. Забезпечити призначення особового складу адміністрації бази 

мобілізаційного розгортання за рахунок працівників своїх підприємств. 

(до 08.03.2014 року) 

1.2.  Забезпечити пункти оповіщення, збору і відправки мобілізаційних ресурсів 

необхідними  для виконання покладених завдань засобами зв’язку, 

документацією та обладнанням. 

(до 08.03.2014 року) 

  

2.  Керівникам підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм 

власності,  забезпечити оповіщення військовозобов’язаних на вимогу 

військкомату і сприяти своєчасній їх явці за викликом. 

(до 08.03.2014 року) 

  

3.  Керівникам підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм 

власності, яким доведено мобілізаційне завдання, начальнику Красилівської 

житлово-експлуатаційної контори, головам  об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та кооперативних будинків в м.Красилів  

забезпечити організацію і подання до Старокостянтинівсько-Красилівського 

ОРВК відомостей: 

-   про уточнення  облікових даних військовозобов’язаних, які перебувають на 

військовому обліку; 

-  про проведення звірки даних карток первинного обліку 

військовозобов’язаних, які перебувають на обліку,  з будинковими книгами 



(картками прописки), а також, перевірки фактичної наявності 

військовозобов’язаних,  за місцем проживання; 

-  щодо звірки карток первинного обліку з обліковими даними військового 

комісаріату; 

-  щодо наявності технічного стану транспортних засобів та їх готовності до 

передачі військовим формування на період мобілізації та у воєнний час. 

(до 09.03.2014 року) 

  

4.  Красилівській житлово-експлуатаційній конторі, головам  об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та кооперативних будинків в 

м.Красилів спільно із Старокостянтинівсько-Красилівським ОРВК забезпечити 

організацію проведення контрольного оповіщення мобілізаційних ресурсів, 

вручення зведених нарядів керівникам підприємств, які мають мобілізаційне 

завдання на поставку техніки, мобілізаційних розпоряджень 

військовозобов’язаних. 

(до 09.03.2014 року) 

  

5. Керівникам підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм 

власності і, у разі потреби, на вимогу Старокостянтинівсько-Красилівського 

ОРВК,  виділяти необхідну кількість автомобілів для забезпечення проведення 

контрольного оповіщення на території м.Красилів. 

  

6.  Апарату виконавчого комітету міської ради, керівникам підприємств, 

установ, організацій міста незалежно від форм власності, у разі потреби, 

забезпечувати допоміжний  пункт управління проведення мобілізації у 

Красилівському районі ( вул. Центральна, 27)  канцелярськими товарами, 

необхідним для виконання покладених завдань. 

  

7.  Красилівській житлово-експлуатаційній конторі (начальник Розуман Н.І. ) 

надати допомогу у  впорядкуванні приміщень допоміжного пункту управління 

проведення мобілізації у Красилівському районі по вул. Центральна, 27. 

  

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Білоуса О.М. 



  

  

Міський голова Н.Островсь 

 


