
                                                            
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  
засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради 

від 06 серпня 2015 р. 

засідання розпочато    о 14  год. 00 хв. 

засідання закінчилось о 14  год. 55 хв.  

В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: 

Міський голова                                                         Майданюк М.І. 

        Секретар виконкому міської ради                           Остапенко О.В. 

        Члени виконкому: Бабич В.В.                        Тращук В.В. 

                                        Кісіль Л.М.                       Фальківський С.В.               

                                        Козачишин О.І.                Станіславський Ю.С.                                                             

                                        Дажура О.В.                      Лебідь А.М. 

Запрошені: Бойко О.О. – завідувач відділом правової та кадрової роботи;                       

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

                                         П О Р Я Д О К        Д Е Н Н И Й:     

1/77. Про  план роботи виконкому міської ради на ІІІ квартал 2015 року. 
Інформує: Остапенко О.В. –  керуюча справами виконкому 

 

2/78. Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку міста у І 

півріччі 2015 року.  
Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови , Тращук В.В. – заступник міського голови 

  

3/79. Про забезпечення надходжень до міського бюджету за І півріччя 2015 

року. 
Інформує: Дзіпетрук І.В.  – завідувач фінансово-господарського відділу 

 

4/80. Про тимчасовий порядок надання пільг щодо батьківської плати за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста.  
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови  

 

5/81. Про надання згоди на розташування цирку-шапіто.  
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови 

 

6/82. Про затвердження проектно-кошторисної документації.  
Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови  

  

7/83. Про стан архівної справи виконкому міської ради.  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

 

8/84. Про хід виконання рішення виконавчого комітету.  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

 

9/85. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам 

міста.  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 



 

10/86. Про впорядкування адреси будівель.  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

 

11/87. Про надання дозволу на зрізання дерев.  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

 

12/88. Про погодження висновку. 
Інформує: Остапенко О.О. – керуюча справами виконкому 

 

13/89. Про погодження розміщення тимчасових спору для здійснення 

підприємницької діяльності. 
Інформує: Остапенко О.О. – керуюча справами виконкому 

 

14/90. Про надання згоди на розташування дитячих атракціонів та батуту. 
Інформує: Остапенко О.О. – керуюча справами виконкому 

 

15/91. Про затвердження протоколу житлово-побутової комісії Липовецького 

РВ УМВС. 
Інформує: Остапенко О.О. – керуюча справами виконком 

 

1.СЛУХАЛИ:  Про  план роботи виконкому міської ради на ІІІ квартал 2015 

року. 
Інформує: Остапенко О.В. –  керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 77  додається, прийнято одноголосно.  

 

2.СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку 

міста у І півріччі 2015 року.  
Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови , Тращук В.В. – заступник 

міського голови 

 Заступники міського голови Станіславський Ю.С., Тращук В.В. зачитують 

інформації про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку міста у І 

півріччі 2015 року. 

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І. – з метою оздоровлення в дитячих садочках в літній 

період покращенно харчування дітей, проведено ремонти двох пішохідних місточків через 

річку Соб. 

Козачишин О.І. – я пропоную відновити спортивні змагання серед організацій, в цьому 

році чомусь не проводилась міська спортивна спартакіада. 

Кісіль Л.М. – варто придумати вже розваги для старшого покоління. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 78  додається, прийнято одноголосно.  

  

3.СЛУХАЛИ: Про забезпечення надходжень до міського бюджету за І 

півріччя 2015 року. 
Інформує: Дзіпетрук І.В.  – завідувач фінансово-господарського відділу 

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 79  додається, прийнято одноголосно.  

 

4.СЛУХАЛИ: Про тимчасовий порядок надання пільг щодо батьківської 

плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста.  
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови  

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 80  додається, прийнято одноголосно.  



 

5.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на розташування цирку-шапіто.  
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: рішення № 81  додається, прийнято одноголосно.  

 

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації.  
Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови  

ВИРІШИЛИ: рішення № 82  додається, прийнято одноголосно.  

  

7.СЛУХАЛИ: Про стан архівної справи виконкому міської ради.  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 83  додається, прийнято одноголосно.  

 

8.СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення виконавчого комітету.  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 84  додається, прийнято одноголосно.  

 

9.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим 

громадянам міста.  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 85  додається, прийнято одноголосно.  

 

10.СЛУХАЛИ: Про впорядкування адреси будівель.  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 86  додається, прийнято одноголосно.  

 

11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зрізання дерев.  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 87  додається, прийнято одноголосно.  

 

12.СЛУХАЛИ: Про погодження висновку. 
Інформує: Остапенко О.О. – керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 88  додається, прийнято одноголосно.  

 

13.СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення тимчасових спору для здійснення 

підприємницької діяльності. 
Інформує: Остапенко О.О. – керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 89  додається, прийнято одноголосно.  

 

14.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на розташування дитячих атракціонів та 

батуту. 
Інформує: Остапенко О.О. – керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 90 додається, прийнято одноголосно.  

 

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу житлово-побутової комісії 

Липовецького РВ УМВС. 
Інформує: Остапенко О.О. – керуюча справами виконком 

ВИРІШИЛИ: рішення № 91  додається, прийнято одноголосно.  

 

               Міський голова                             Микола Майданюк 



                                                           

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;  E-mail:  lypovetsmr@gmail.com 

РІШЕННЯ 

Від   06.08 2015 року                                                                         №  77 
 

Про затвердження  плану  роботи 

виконавчого   комітету      міської 

ради  на третій квартал 2015 року 

                                              

        Відповідно до Регламенту роботи виконавчого комітету міської ради, 

керуючись статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши та обговоривши інформацію керуючої справами 

виконкому Остапенко О.В., враховуючи думку членів виконкому,  

виконавчий комітет міської ради 

 

                                                       В И Р І Ш И В : 

 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Липовецької міської 

ради на ІІІ квартал 2015 року (додаток 1). 

 

2. Керуючій справами виконкому міської ради Остапенко О.В. довести 

рішення до керівників підприємств, установ, організацій та визначених 

у плані виконавців. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 

виконкому Остапенко О.В. та заступника міського голови Тращук В.В. 

 

 

Міський голова                      Микола Майданюк 

 
              Бойко О.О.             

              Остапенко О.В. 
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                                                                                                      Додаток 1                                                                               

                                                                                                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                Липовецької        міської       ради 

                                                                                          06.08.2015   року     № 77 

 

 

П Л А Н     Р О Б О Т И 

виконавчого комітету Липовецької міської ради на ІІІ квартал 2015 року 

 

І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської 

ради : 

 

Липень 

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

І півріччі 2015 року. 

Готують: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови, Тращук В.В. 

–заступник міського голови. 

2. Про забезпечення надходжень до міського бюджету за І півріччя 2015 

року. 

Готують: Трофимчук Г.І. – 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: Тращук В.В. –заступник міського голови, Станіславський 

Ю.С. – заступник міського голови. 

     2. Про  затвердження  заходів  щодо попередження    і    профілактики 

отруєнь грибами  населення міста  на  2015 рік. 

    Готують: Тращук В.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 2015-2016 рр. 

     Готують: Станіславський Ю.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: Тращук В.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. 

                                  Керуюча справами виконкому 

                                  міської ради Остапенко 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. 

                                   

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

планами): 

          7 липня     - Свято Івана Купала   

24 серпня  - День Незалежності України; 

1  вересня   - День знань; 

11 вересня  - День фізичної культури та спорту; 

13 вересня  - День міста Липовець; 

21 вересня  - Міжнародний день миру; 

22 вересня  - День партизанської слави. 

 

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; 

               18 вересня – День фармацевтичного працівника; 

               19 вересня – День працівників лісу; 

               30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. 

 

 

 

    Керуюча справами виконкому                             Олена  Остапенко 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     e-mail: lypovetsmr@gmail.com 

РІШЕННЯ 

Від  06 серпня 2015 року                                                       № 78 

Про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку   міста    Липовець   у 1 півріччі 2015 р. 

  Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію з даного питання заступника міського 

голови Станіславського Ю.С., виконавчий комітет міської ради 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

1. Спільно з ДП «Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» 

провести комплекс заходів щодо проведення будівництва вуличних мереж 

водогонів в мікрорайоні Скакунка (біля лікарні і по вул. Тиха, Б. 

Хмельницького) . 

2. КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради» до завершення 2015 

року в межах виділеного фінансування провести комплекс робіт, 

передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Липовець на 

2015 р, а саме: 

- будівництво нової лінії зовнішнього освітлення по вул. 

Пролетарська; 

- капітальний ремонт покриття дороги по вул. Пушкіна, Козацькій, В. 

Липківського; 

- поточний ремонт даху каплиці на кладовищі в мікрорайоні Гайсин 

- озеленення велопарку. 

3. Виконавчому комітету Липовецької міської ради забезпечити 

виконання заходів, передбачених проектом «Розвиток велотуризму у 

Липовецькому районі» на друге півріччя 2015 р. 

4. Роботу виконкому, комісій при ньому направити на виконання та 

реалізацію прийнятих Програм. 

5. Виконкому міської ради: 

- вивчити можливість організації «народних університетів» для людей 

похилого віку; 

- відновити практику проведення міських спортивних спартикіад. 

6. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ю.Станіславського та 

В.Тращук. про що доповісти виконкому у грудні 2015 року. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 МИКОЛА     МАЙДАНЮК         
               Остапенко О.В.                                                                                             Тращук В.В. 

               Бойко О.О.                                                                                                       Станіславський Ю.С.                 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


Виконання Програми соціально-економічного розвитку  

м. Липовець у 1 півріччі 2015 р. 

 

Протягом першого півріччя поточного року Липовецькою міською 

радою реалізована значна частина заходів, передбачених Програмою 

соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2015 р. Головним 

пріоритетом в її роботі продовжувало бути забезпечення якісною питною 

водою жителів м. Липовець. Зокрема, розпочато будівництво вуличних 

водопровідних мереж в мікрорайоні Скакунка (біля лікарні – вул. 

Приступова, Мічуріна та ін.), які будуть забезпечуватись водою від 

збудованої в минулому році свердловини.  

Ще в одній частині мікрорайону Скакунка (вул. Тиха, Б. 

Хмельницького) будівництво мережі водопостачання буде здійснене у другій 

половині поточного року із залученням коштів Державного фонду 

регіонального розвитку (200,0 тис. грн.), які виділені на фінансування 

проекту-переможця Всеукраїнського конкурсу. По цьому об’єкту завершено 

буріння свердловини, на що з міського бюджету виділено 260,0 тис. грн.  

Крім того в мікрорайоні Гайсин також за кошти міського бюджету 

(290,0 тис. грн.) завершено будівництво нової свердловини по вул. Новоселів 

(дебет перевищує 15 м³ за год.) Її підключення до водопровідних мереж  

дозволило вирішити проблеми цього мікрорайону із забезпеченням 

необхідного тиску в мережах водопостачання. 

Силами КП «Комунсервіс» у першому півріччі 2015 р. здійснено роботи 

з утримання (розчищення від снігу) комунальних доріг міста (45,393 тис. 

грн.) Також протягом цього часу проведено поточний ремонт дорожнього 

покриття комунальних доріг м. Липовець на суму 288,955 тис. грн. В першу 

чергу проведено роботи по об’їздній дорозі (вул. Калініна, Некрасова, 

Коцюбинського) та підсипання щебнем доріг по вул. Декабристів, Докучаєва, 

Ломоносова, Лермонтова, Некрасова, Можайського та ін. В цілому на 

проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста на поточний 

рік передбачено 503,5 тис. грн.  

Крім того в місті у першому півріччі проведено роботи з капітального 

ремонту (облаштування тротуару) по вул. В. Липківського (66,828 тис. грн.) 

Виконання цих робіт буде продовжуватись і в подальшому. На капітальний 

ремонт доріг по вул. Пушкіна і Козацька з міського бюджету виділено по 

200,0 тис. грн. Ці роботи також будуть проводитись у другому півріччі     

2015 р.   

На початку поточного року стало світліше в одному з мікрорайонів м. 

Липовець – була введена в дію нова лінія зовнішнього освітлення по вул. 

Козаченка (1,5 км, 41 лампа). Ще на одній вулиці міста вдалось підключити 

освітлення за рахунок поєднання зусиль КП «Комунсервіс» і громади. По 

вулиці Миру частина обладнання була придбана за рахунок коштів місцевих 

жителів, а частина – за рахунок коштів підприємства. В результаті 

відновлено роботу лінії освітлення протяжністю 0,5 км з 15 освітлювальними 

лампами. 

Відповідно до затвердженого бюджету та Програми соціально-

економічного розвитку м. Липовець в другій половині 2015 р. планується 



будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Пролетарська (виділено 

100,0 тис. грн. з міського бюджету). 

Великий об’єм робіт щодо забезпечення благоустрою, чистоти та 

порядку в місті виконаний працівниками КП «Комунсервіс» Липовецької 

міської ради. Так в рамках двомісячника з благоустрою проведено 

впорядкування пам’ятних знаків міста (Меморіалу загиблим воїнам, знака 

«Танк», братської могили біля ТОВ «Яблуневий дар»), кладовищ, 

центральних вулиць, площ, парку та скверу. Протягом звітного періоду 

якісно відремонтовано ритуальну площадку на центральному міському 

кладовищі та кладовищі в мікрорайоні Гайсин, збудовано більшу частину 

бетонної огорожі на центральному міському кладовищі з боку вул. 

Козаченка, проведено поточний ремонт каплиці на кладовищі в мікрорайоні 

Гайсин. 

Найбільший обсяг робіт з благоустрою виконаний в центральному 

міському сквері. В рамках реалізації проекту «Розвиток велотуризму у 

Липовецькому районі» тривали роботи з реконструкції міського скверу під 

велопарк, які передбачали будівництво майданчиків для відпочинку, 

пішохідних та велодоріжок, ремонт сходів та ін. Основний обсяг робіт, 

передбачений укладеним з підрядником договором, завершено у липні цього 

року. У другому півріччі 2015 р. роботи щодо цього будуть продовжені.  

В цілому виконавчим комітетом міської ради протягом першої 

половини поточного року забезпечене виконання заходів, передбачених 

Програмою соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2015 р. 

Причиною цього є стабільна та злагоджена робота і державної казначейської 

служби, і комунальних підприємств міста, і міської ради в цілому.    

 

 

Заступник міського голови                                  Юрій Станіславський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І Н Ф О Р М А Ц І Я 

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО_ЕКОНОМІЧНОГО                         

РОЗВИТКУ    у 1 півріччі 2015 року (соціальні та гуманітарні питання) 

Робота виконавчого комітету міської ради, комісій при виконкомі, громадських 

формувань та об"єднань в 1 півріччі була направлена на  виконання програми соціально-

економічного розвитку територіальної громади та Стратегії розвитку міста зокрема в 

галузях освіти, медицини, культури, екології, зміцненні законності та вирішенні питань 

соціального захисту липівчан. 

Значна увага приділена  питанням соціального захисту мало захищених прошарків  

населення та  пільгових категорій.  

На території міської ради проживають близько 3 тисяч пенсіонерів, 235 учасників Великої 

Вітчизняної війни, 4  прирівняних до учасників ВВ війни , 803 дітей війни, 896 ветеранів 

праці.  

До ветеранської організації міста входять  -  14 ветеранів Великої Вітчизняної 

війни та   учасників бойових дій, в т.ч.  3 жінки прирівняних до вдів загиблих  солдат, 1-

вдова загиблого,    996 ветеранів праці, 48 учасників інтернаціональних подій. 

Відповідно до міської Програми "Ветеран-2015" за бюджетні кошти підписано ветеранам 

міста районну газету "Липовецькі вісті" на 2 півріччя, ветеранам Великої Вітчизняної 

війни  надано матеріальних допомог на суму 3200.00 грн. до Дня Перемоги, та  2900 на 

лікування.      

При допомозі підприємців, які мають заклади торгівлі на території міста,  сформовано 

солдатські пайки приблизною вартістю 240 грн. кожний та від  фонду громади, який 

представляв Олександр Стукан, вартістю 200 грн. кожний. 

При оформленні відповідних документів міською радою, компенсацію на скраплений газ 

одержують щорічно 100 відсотків ветеранів, які мають право на таку пільгу. 

За клопотанням комітету ветеранської організації міста ветерани Великої Вітчизняної 

війни щорічно оздоровлюються на базі районної лікарні, обласного госпіталю, з початку 

року у ЦРЛ оздоровлено 8 ветеранів міста. Налагоджено співпрацю із жіночим клубом 

"Надвечір"я", за їх допомоги вирішуються та поліпшуються питання екології та 

соціального захисту людей похилого віку  у нашому  місті. 

Проводиться відповідна робота з сім"ями, що перебувають у кризовій ситуації. У 

виконкомі створено базу даних таких сімей,  вивчено умови  проживання неповних сімей 

Кріпак Олени (вул. Мічуріна), Барчук Тетяни(вул.Фрунзе), Ситник Олени ( вул. Чехова), 

Калінчук Лариси ( вул.Свердлова). З батьками дітей проведено бесіди щодо попередження 

насильства в сім’ях і дитячої бездоглядності та безпритульності. Органи опіки  постійно 

контролюють їх та, по можливості, надають допомогу.  

 У 1 півріччі цього року  КП "Комунсервіс" завезено дрова Калінчук Л.П., Цвях Р.П., 

Хаджібаєвій Л.М., Грушко Н.М. та надано  матеріальні допомоги.  

  З метою підтримки сімей, в яких проживають хворі діти, проведено благодійну акцію 

"Один за одним". Силами учасників зібрано 11 тис.  благодійних  коштів для їх потреб: на 

операції, лікування. 18 діток отримали матеріальну та моральну підтримку в т.ч. 7 із 

м.Липовець. Для 50 діток дітей, батьки яких перебувають в АТО, організовано 

безкоштовний перегляд циркової програми. 

Всього малозабезпеченим громадянам міста протягом півріччя надано допомог на суму 

28700 грн. 

 Певна робота ведеться виконкомом міської ради щодо оздоровлення  дітей  під час 

літніх канікул. В цьому році вже оздоровлено у  таборах відпочинку  понад 583 дітей, у 

санаторіях -33 дітей .  

 Значна  увага виконкому міської ради направлена на роботу з молоддю. 

За розпорядженням міського голови з метою підтримки обдарованої молоді та залучення її 

до вивчення точних наук, у місті проведено серед старшокласників випускних класів 2 



конкурс "Інтелект міста 2015". Переможців конкурсу та їх учителів відзначено грамотами 

та грошовими преміями відповідно в розмірі 1 тис. грн. та 500 грн. 

У березні  в  Липовецькій загальноосвітній школі 1-3 ст. №3 відбулась презентація книги 

Олександра Рогового "Подільські стежини Тараса Шевченка".  

У травні творчий вечір нашого земляка, гумориста Миколи Пасічника. 

Спільно з районною бібліотекою відбувся конкурс дитячого малюнка до 70-річчя з Дня 

Перемоги, зустріч із письменником, дослідником життя і діяльності  Василя Липківського 

Арсеном Зінченком. 

До Дня захисту дітей у місті відбувся захід під девізом" Хай завжди буде мир! ", свято 

Морозива.  Організовано весняні акції "Посади своє дерево", "Прилітайте, пернаті друзі!", 

"Разом до Перемоги". 

При допомозі молодіжного виконкому міської ради, духового оркестру "Ренесанс" 

проведено акції із збору благодійних коштів воїнам АТО, які згодом при зустрічах із 

ними, вручено адресатам. У День пам’яті та примирення, громадськість міста брала участь 

у відкритті меморіальних дошок загиблим смертю хоробрих за незалежність та волю 

України Володимиру Полупанову та Романові Грушку.  

Взято участь у районному конкурсі "Молода людина року".   Заступник голови 

молодіжного виконкому та керівник проекту "Розвиток велотуризму в Липовецькому 

районі" стали переможцями  конкурсу . За допомогою молоді та при її активній участі 

проведено також науково-теоретичні конференції з екології, творчі зустрічі, флешмоб. До 

Дня Європи проведено фестиваль пісні " Співаємо європейські пісні". В стилі  збереження 

народних звичаїв та обрядів,  у місті  проведено 2 заходи святкування Івана-Купала: у 

мікрорайоні Кам"янка та в центрі міста на річці Соб. 

Чимало заходів  ініціював липовецький Фонд громади, зокрема по збору коштів на АТО, 

по залученню гуманітарних допомог із країн Євросоюзу. Мета цих заходів - виховання 

нашої молоді в дусі патріотизму,   любові до землі на якій народились та виросли,   

гордості за її людей.     

До Дня Перемоги за допомоги ГО "Патріот" під керівництвом Миколи Грушка 

впорядковано могили полеглих у боях за визволення Липовця, проведено міжшкільні 

змагання з кульової стрільби у особистому та командному заліках. Переможців  

нагороджено грамотами та медалями від міської ради, а команду-переможця-кубком мера. 

  Чимало уваги громадськими організаціями міста та комісіями при виконкомі 

міської ради приділяється питанням фізичного розвитку нашої молоді, веденню здорового 

способу життя. 

Проведено  міські спортивні ігри між командами ЗОШ . Закуплено для занять спортом : 

спортивне покриття для занять боротьбою (28тис.) , ринг боксерський (19тис.), насос для 

кульок-(3.5 тис). Відбулись змагання волейбольних команд району, приурочені річниці 

Революції Гідності та вшануванню пам»яті ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, у яких взяли 

участь і команди міста. 

Приділення значної уваги розвитку спорту дає результати.  

 Учні міських загальноосвітніх шкіл  стають  переможцями обласних змагань зі спорту, 

показують гарні результати на Всеукраїнських змаганнях. 

В рамках   проекту "Розвиток велотуризму у Липовецькому  районі" організовано проводи 

та зустріч групи велосипедистів в Єстонію. Відбувся туристичний похід шкільної молоді 

на чолі із вчителями до смт. Липовець Хустського району в Закарпаття. 

Взяли участь у Благодійному веломарафоні осіб з вадами зору "Бачу ! Можу! Допоможу!", 

який проводиться з метою  збору коштів на   облаштування Сенсотеки-простору для 

дозвілля та неформальної інклюзивної освіти зрячої і незрячої молоді . 

  Питання екології, безпечної життєдіяльності липівчан, охорони праці та 

навколишнього середовища  на часі у виконкомі  міської ради. Організовано пройшов у 

міських дошкільних дитячих установах та комунальному підприємстві Тиждень з охорони 

http://lipovec.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=960:-q-q&catid=32:2014-08-13-10-52-40&Itemid=49
http://lipovec.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=960:-q-q&catid=32:2014-08-13-10-52-40&Itemid=49


праці, за результатами якого визнано кращою з цих питань роботу КП "Комунсервіс", 

керівника нагороджено грамотою. Під час підведення підсумків, грамотою 

райдержадміністрації та районної ради відзначено роботу дитячої дошкільної навчальної 

установи №2. 

З турботою про довкілля , про здоров"я наших дітей, прийдешніх поколінь у місті спільно 

з шкільною молоддю проведено ряд акцій, суботників.  Крім круглого столу на теми 

екології, проведено конкурс дитячих малюнків, Вироблено звернення дітей до липівчан 

щодо бережного ставлення до природи, турботи про благоустрій та чистоту міста. 

Проведено засідання комісії міської ради з техногенно-екологічної безпеки. 

Присутні розглянули питання готовності до літнього сезону водних об'єктів, 

розташованих на території міста та заходи щодо запобігання загибелі людей на воді та 

щодо недопущення порушень у сфері судноплавства. Згодом комісією проведено було 

рейд на прибережній зоні річки, порушникам правил благоустрою направлено приписи,  

Матеріали висвітлено у ЗМІ. 

У День Пам’яті та примирення липівчани приймали  гостей із дружньої Естонії  

Володимира Паламаря, голову Асоціації українців в Естонії та Калева Наура громадського 

діяча із міста-побратима Йихві, які приїхали з допомогою для наших липівчан, які 

захищають єдність та цілісність держави на сході України. 

 

Певна увага приділяється розгляду заяв та звернень громадян. 

До Липовецької міської ради у І півріччі  2015 року надійшло 143 звернення, звернулося 

156 громадян. Із цієї кількості пропозицій, заяв та скарг поштою надійшло 75 звернення 

(50 % від їх загальної кількості) і 76 звернень висловлено на  особистому прийомі (50 %). 

Всі звернення розглядались у відповідні строки згідно із Законом України «Про звернення 

громадян».  

Найбільше громадян звернулось з питань соціального захисту,  яких надійшло 83 ( 

58 %).  

 На другому місці за кількістю звернень –    33 з питань аграрної політики та 

земельних відносин, всього    (23%). 

На третьому місці – з питань комунального господарства -  11 одиниць ( 7,7 %). 

Інших- (11,3%). 

 З метою зміцнення  законності  та правопорядку в територіальній громаді, при 

виконкомі  Липовецької міської ради працює  громадське формування з охорони 

громадського порядку, яке очолює міський голова.  Двічі на рік відбуваються збори 

формування. Працівники Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області 

проводять із охоронцями громадського порядку інструктажі. В цьому півріччі відбулось 

спільне засідання формування та представників політичних партій на якому розглянуто 

питання налагодження спільної роботи щодо охорони правопорядку в місті із 

формуванням  самооборони. 

 

Адміністративною комісією, яку очолює член виконкому Грушко М.Т. , проведено 6 

засідань комісії на яких розглянуто 6  справ. На порушників  накладено штрафів на суму 

748 грн. 

На квартирному обліку при виконкомі міської ради перебуває 94 сім"ї липівчан, 

20% від цієї кількості - молоді сім"ї.Створено державний реєстр осіб, які потребують 

поліпшення житлово-побутових умов .  

Щодо масового охоплення липівчан інформацією щодо життя міста- у мережі 

інтернет створено сайт міста Липовець та додатково веб-сторін- ку Липовецька міська 

рада. Основні події з життя і діяльності виконавчого комітету міської ради , громадських 

формувань,  життя громади висвітлюються на них. Створена веб-сторінка Фонду громади.  

В зв"зку із подіями, що відбуваються у нашій державі чималу роботу проводить 

Фонд громади Липовця. Всього при допомозі Фонду  Збройним Силам України  надано 

матеріальної допомоги на суму понад 300 тис. грн.. 



 Відбулися зустрічі міського голови  Миколи Майданюка із сім"ями молодих 

військовозобов"язаних , які в даний час перебувають на сході України у зоні активних 

бойових дій. Заслухано запити та пропозиції  членів родин із яких хлопці пішли боронити 

кордони України. Із міського бюджету на матеріальну допомогу мобілізованим виділено 

13.7 тис. грн. 

 Зусилля комісій при виконкомі, громадських формувань та об"єднань і надалі 

активно направлятимуться на  реалізацію плану соціально-економічного розвитку громади 

в повному його об"ємі.  

 

 

 

 

               Заступник міського голови                      Валентина Тращук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт про виконання  міського бюджету  міста  Липовець  за І півріччя  2015 

року 
 

       За  1 півріччя 2015 року затверджений план власних надходжень загального фонду 

міського  бюджету виконано  на  124,7 %.  Фактичні    надходження  до   міського   

бюджету  склали   4791,1 тис. грн., при запланованому обсязі 3842,2 тис. грн. 

перевиконання складає 948,9 тис. грн. з них: 

- власних доходів – 2779,4 тис. грн. (151,84 %) 

- іншої субвенції з районного бюджету – 2011,7 тис.грн (100 %) 

    Загалом податкових надходжень надійшло -2420,4 тис.грн.(133,21%), в т.ч.   

   *   податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності –  

23,3 тис.грн. (167,03%) заплановано 13,9 тис. грн.. 

   * акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 753,9 тис. грн.  (753,87%) заплановано – 100,0 тис. грн..        

   * єдиний податок –  916,0 тис.грн.(93,52%) при плані 979,6 тис.грн. 

  * екологічний податок – 12,9тис.грн. (162,89%) при запланованому 7,9 тис. грн.. 

Неподаткових надходжень надійшло  358,9 тис. грн.(2658,09 %) при плані 33,2 тис. грн. ,  

найбільш питому вагу яких   складає незапланована плата за надання адміністративних 

послуг  в сумі  346,4 тис.грн. 

        Уточнені призначення по видатках загального фонду бюджету міста на І півріччя 

2015 року затверджені в обсязі 3941,8 тис. грн. Всього проведено касових видатків за 

вказаний період  із загального фонду місцевого бюджету  в сумі 3897,9 тис. грн., або 

98,9% планових призначень.      

Між галузями видатки розподілені таким чином: 

- На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з відрахуваннями в 

соціальні фонди спрямовано 2140,6 тис. грн., або 54,09 відсотка загального обсягу 

видатків.  

 -  На оплату енергоносіїв профінансовано 317,4 тис. грн. або 8 %   від загальної суми 

видатків.  

- В 1 півріччі 2015 року профінансовані видатки на продукти харчування  по 

загальному фонду  в сумі  110,7 тис. грн., по спеціальному фонду 146,3 тис. грн.       

        -   На оплату праці громадських робіт по благоустрою-16,1 тис.грн. 

        - Відповідно до заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою м. Липовець на 2015 рік  за рахунок   загального фонду міського бюджету  на  

благоустрій міста спрямовано коштів  на суму 773,0 тис.грн. , 

     -  На виконання міської  програми профілактики злочинності , зміцнення законності та 

правопорядку на території міської ради на 2012 – 2015 роки 10,0 тис. грн.; 

  -  На виконання міської програми «Поліпшення техногенної та пожежної безпеки на 

території Липовецької міської ради » - 10,00 тис. грн. 

  - На виконання міської  Програми соціального захисту незахищених жителів міста 

Липовець на 2015 рік спрямовано  29,8 тис. грн. із загального фонду міського бюджету,  

зокрема,  виплачено   одну допомогу  в сумі 300 грн.  на поховання, безробітним 

 громадянам міста, не зареєстрованим в системі загальнодержавного соціального 

страхування;   80 допомог на соціально-побутові потреби громадянам міста – 18,5  

тис.грн.; допомоги   сім’ям двох  загиблих військовослужбовців в зоні  АТО в сумі 10,0 

тис.грн.,та на лікування пораненому в зоні АТО -1,0 тис.грн. 

До спеціального фонду бюджету за І півріччя 2015 надійшло доходів  в сумі 

 315,6 тис.грн.,  в т.ч. батьківської плати за харчування  по дошкільних закладах освіти -

170,3 тис.грн.; благодійні внески батьків для дитячих дошкільних закладів освіти – 19,1 

тис. грн.; на оплату праці громадських робіт по благоустрою від Липовецького районного 

центру зайнятості -  16,1 тис.грн.  Інша субвенція з районного бюджету  - 110,0 тис.грн. 

 

Видатки спеціального фонду  міського бюджету  станом на 01.07.2015 року складають 

2603,9 тис.грн., в т.ч. за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку - 411,6 тис.грн. 



На виконання програми «Культура і спорт» для міського клубу придбано ринг з підлогою 

і насос для кулевої стрельби на суму 22,9 тис.грн. та придбання спортивного мату татамі 

на суму 28,0 грн. 

На виконання заходів «Програми соціально-економічного розвитку міста Липовець на 

2015 рік» спрямовано: 

     - 31,5 тис.грн на виготовлення ПКД «Будівництво модульно-транспортабельної 

котельні на твердому паливі дитячого садка «Малятко» в м. Липовець Вінницької області»     

- 8,2 тис.грн. на «Капітальний ремонт віконних прорізів дитячого садка № 2 «Малятко» в 

місті Липовець Вінницької області» 

     - 40,8 тис.грн. на поточний ремонт і утримання доріг м.Липовець  

    - 261,7 тис.грн на "Будівництво системи водопостачання і з підвідним водогоном по 

вул.Приступова , Мічуріна , Пирогова" 

-  233,4 тис.грн. на «Будівництво свердловини з підвідним водогоном в мікрорайоні 

Гайсин (вул. Новоселів, Щорса)  м. Липовець» 

- 130,0 тис.грн на  «Будівництво системи водопостачання із підвідним водогоном по вул. 

Б. Хмельницького, Тихій в м. Липовець» 

- 6,2 тис. грн. на реконструкцію системи водопостачання м. Липовець по вулицях В. 

Липківського, Калініна, Шевченка, Столярського, Радянської та Рилєєва 

- 5,9 тис. грн.. на реконструкцію мереж водопостачання м. Липовець по вулицях Пушкіна, 

Столярського, Комсомольська, Козаченка 

    -  46,8 тис.грн.  на виготовлення ПКД «Будівництво мереж каналізації по вул. 40-річчя 

Перемоги 2, 4, 5, 10, вул. Липківського, 30 та вул. Шевченка в м. Липовець Вінницької 

області»  

    -   130,0 тис.грн. на  капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. В. Липківського в 

м. Липовець. 

   -      29,2 тис. грн.  поточний ремонт ритуальної площадки в мікрорайоні Гайсин м. 

Липовець  

   -       16,7 тис.грн. поточний ремонт пішохідного містка в  м. Липовець через річку Соб 

(біля мокозаводу) 

    -  177,1 тис.грн. на реконструкцію міського скверу під велопарк  для співфінансування 

грантового проекту. 

     Кошти грантового проекту «Розвиток велотуризму в м.Липовець» витрачено  в сумі 

1114,8 тис.грн . 

         Станом на 01.07.2015 року кредиторська  заборгованість по заробітній платі з 

нарахуваннями працівникам, що фінансуються з міського бюджету та за спожиті 

енергоносії  відсутня . 

         Виходячи з вищевикладеного пропонується прийняти до відома звіт про виконання 

бюджету за І півріччя 2015 року 

          по доходах  : 

          Загальний фонд –      4791,1   тис. грн.. 

          Спеціальний фонд –   315,6   тис. грн.. 

          За видатками : 

          Загальний фонд –   3897,9  тис. грн. 

          Спеціальний фонд –  2603,9 тис. грн. 

 

 

 

Завідувач фінансово - господарським                  

відділом Липовецької міської ради                                   Дзіпетрук І.В. 
 

 

 

 



                                                                

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     e-mail: lypovetsmr@gmail.com 

РІШЕННЯ 

 

Від  06 липня  2015 року                                                № 79 

                                                                                

Про  виконання  міського бюджету 

за      І      півріччя       2015      року   

      

Відповідно до  статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України,  виконавчий 

комітет міської ради 

                                                      В И Р І Ш И В :  

 

1. Інформацію завідувача фінансово-господарським  відділом міської ради 

про виконання бюджету міста Липовець за І півріччя 2015 року взяти до 

відома. 

року. 

2. Фінансово-господарському відділу  міської ради (Дзіпетрук І.В.): 

- проводити щомісячний моніторинг виконання планових показників 

дохідної частини міського бюджету. 

3. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 65 від 

01.03.2014 року «Про економію державних коштів та недопущення втрат 

бюджету» керівникам бюджетних установ, що фінансуються з міського 

бюджету забезпечити цільове і ефективне використанням бюджетних коштів. 

4. Контроль  щодо виконання цього рішення покласти  на заступника 

міського голови  Станіславського Ю.С. 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 МИКОЛА     МАЙДАНЮК          
            Остапенко О.В. 

            Бойко О.О. 

                Дзіпетрук І.В. 
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У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  lipovecmr@qmail.com
                                                           

 

РІШЕННЯ            

Від 06 серпня 2015 року                                                             № 80 

Про тимчасовий порядок надання  

пільг щодо батьківської плати за  

харчування дітей   у   дошкільних  

навчальних    закладах        міста 

З метою забезпечення надання додаткових пільг щодо батьківської 

плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста -  

учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) 

липівчан, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на сході 

України, учасників бойових дій,  дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей хворих на ДЦП, відповідно до рішень сесії Липовецької 

міської ради 86 сесії 6 скликання від 06 серпня 2015 року, №938, 940 «Про 

внесення змін до рішення 74 сесії міської ради 6 скликання від 23.01.2015 

року № 827  «Про затвердження міського бюджету на 2015 рік»,   «Про 

внесення змін до Програми "Соціальний захист територіальної громади  

міста на 2015 рік" та Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки 

на території Липовецької міської ради на 2015-2016 роки.", ст.35 Закону 

України «Про дошкільну освіту», п.п. 2.2.  п.2. Порядку встановлення плати 

для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України № 667 від 21.11.2002р., керуючись ст. 32, 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради   

                 В  И  Р  І  Ш  И  В  :  

1. Затвердити « Тимчасовий порядок надання пільг щодо батьківської 

плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста» (додаток 

1 до даного рішення). 

2.Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради 

( Дзіпетрук І.В.) здійснювати фінансування витратна харчування дітей у 

дитячих навчальних закладах, батьки яких звільнені від батьківської 

плати в межах коштів передбачених на ці цілі в міському бюджеті на 

2015 рік з  01 серпня 2015 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Тращук В.В. 
Міський голова                    Микола Майданюк 

О. Остапенко 

О.Бойко                                                                                             В.Тращук 
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Додаток 1 до рішення виконавчого комітету 

№80  від 06.08.2015р. «Про тимчасовий 

порядок надання пільг щодо батьківської 

плати за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах міста» 

 

 

Тимчасовий порядок надання пільг щодо батьківської плати за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Даний Тимчасовий порядок розроблено на виконання рішення сесії 

Липовецької міської ради 86 сесії 6 скликання від 06 серпня 2015 року, № 938 

«Про внесення змін до рішення Липовецької міської ради 74 сесії 6 

скликання від 23 січня 2015 року № 827 «Про затвердження міського 

бюджету на 2015 рік», п.п. 2.2.  п.2. Порядку встановлення плати для батьків 

за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України № 667 від 21.11.2002р., з метою визначення процедури звільнення 

батьків від плати за перебування дітей у комунальних дошкільних 

навчальних закладах м.Липовець для певних категорій громадян. 

 

2. Встановлення пільги для батьків 

 за перебування дітей у дошкільному навчальному закладі 

 

2.1. Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

міста, відповідно до рішення  Липовецької міської ради 74 сесії 6 скликання 

від 23 січня 2015 року № 827 «Про затвердження міського бюджету на 2015 

рік» із змінами та доповненнями, звільняються:  

- батьки або особи,  які  їх  замінюють,  у  сім'ях,  в  яких сукупний дохід на 

кожного   члена   за   попередній  квартал  не  перевищував  рівня 

забезпечення  прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який 

щороку  установлюється  законом  про  Державний бюджет України для 

визначення  права  на  звільнення від плати за харчування дитини у 

державних і комунальних дошкільних навчальних закладах; 

- учасники антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) 

липівчан, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на сході 

України; 

- учасники бойових дій; 

- прийомні батьки дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- батьки, діти яких хворіють на ДЦП. 

2.2. Звільнення від плати за харчування дітей надається перелічиним у 

п.2.1. цього порядку особам, за умови подання до виконавчого комітету 

міської ради наступного пакету документів: 

- письмової заяви одного із батьків, або осіб, що їх замінюють на ім’я 

міського голови, до якої додаються: 

 - довідка про склад сім’ї, в якій проживає дитина; 



- довідки про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, 

видані за місцем отримання доходів, (для малозабезпечених сімей); 

- довідка з управління праці та соціального захисту населення, про 

виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї, (для 

малозабезпечених сімей); 

- копії документів, що підтверджують соціальний статус прийомних 

батьків дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- копії документів про безпосереднє залучення до виконання завдань 

антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) 

у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх 

перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення; 

- копії посвідчення учасника бойових дій; 

- копії інших довідок, що підтверджують відповідний соціальний статус 

дитини, що дає право на звільнення від плати за харчування в дитячих 

навчальних закладах, відповідно до п.2.1. даного Порядку. 

2.3. Якщо представлені батьками документи, перелічені в пункті 2.2. 

цього Порядку, викликають сумнів щодо їх достовірності, відповідальний 

працівник міської ради може зробити запит до підприємств, установ, 

організацій, які видали довідки, щодо необхідних уточнень.  

2.4. Звільнення від плати за харчування дітей у дитячих навчальних 

закладах запроваджується в місячний термін після подання  

відповідних  документів розпорядженням міського голови. 

 

2.5. Повідомлення осіб про звільнення від батьківської плати за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах надсилається заявникам 

у 5-ти денний термін з моменту прийняття відповідного рішення. 

 

 

 

Заступник міського голови                                      Валентина Тращук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  lipovecmr@qmail.com 

РІШЕННЯ 

Від   06 серпня 2015 року                                                                 № 81 

Про надання згоди на розташування цирку-шапіто              

 

 

 Відповідно до ст.30, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", керуючись вимогами Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування 

ними та охорони, затверджених Постановою КМУ від 30.03.1994 року №198, 

розглянувши звернення адміністратора ПП ПЦ "Гастролі в Україні" цирк-

шапіто "Цирк на воді" Моргунова А.В. щодо надання дозволу на тимчасове 

розташування купола цирку, виконавчий комітет міської ради   

                                           В И  Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл на тимчасове розташування купола цирку –шапіто "Цирк на 

воді" на період гастролей з 10 по 25 серпня 2015 року за адресою: м. 

Липовець, вул. Чкалова (колишня територія Липовецького АТП 010544). 

2. Зобов"язати ПП Продюсерський центр "Гастролі в Україні" цирк-шапіто 

"Цирк на воді", яке надає розважальні послуги, дотримуватись належного 

санітарног стану  та Правил благоустрою на прилеглій території. 

2.1.Укласти договір з КП "Комунсервіс" про вивезення ТПВ. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на Тращук В.В., заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів. 

                    Міський голова                               Микола Майданюк 

Остапенко О.О. 

Бойко О.О.                                                                                                        

Тращук В.В. 
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У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  E-mail: lypovetsmr@gmail.com
                                            

 

РІШЕННЯ 
 

Від  06 серпня   2015 року                                                             № 82 
 

Про затвердження проектно- 

кошторисних    документацій 

 

  Заслухавши інформацію заступника міського голови Станіславського 

Ю.С., розглянувши проектно-кошторисні документації щодо будівництва 

мережі каналізації, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Будівництво мережі 

каналізації по вул. 40-річчя Перемоги, 2, 4, 5, 10, вул. Липківського, 30 

та вул. Шевченка в м. Липовець, Вінницької області», кошторисною 

вартістю 1199,003  тис. грн. 

 

 

2. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на  заступника     

    міського голови   Станіславського Ю.С. 

  

 

 

 

 

           Міський голова                                      Микола Майданюк 

 

 
 

                 

                   Бойко О.О.                                                         

                 Остапенко О.В 
            Станіславський Ю.С. 

 

 

 

 



                                                                                     

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  lipovecmr@qmail.com 

РІШЕННЯ 

Від   06 серпня 2015 року                                                                 № 83 

 

       Про стан архівної справи виконкому міської ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючої справами виконкому про 

стан архівної справи виконкому міської ради, виконавчий комітет міської 

ради зазначає, що архівним підрозділом виконкому міської ради  упродовж 

2013-2015 років здійснювалась діяльність на виконання Програми розвитку 

архівної справи, яка затверджена рішенням 49 сесії 6 скликання від 

23.05.2013 року №555. 

         Архівний підрозділ виконкому міської ради організовує роботу 

відповідно до Законів України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

“Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про інформацію”, 

“Про звернення громадян” та інші. 

         На зберігання у виконкомом міської ради  передано до архівного фонду 

загальною кількістю понад 543 одиниці зберігання,  на постійне зберігання 

передано 283 одиниці. 

 Всі документи виконкому формуються відповідно до номенклатури 

справ, яка щорічно оновляється та затверджується. 

         Відповідно до річного плану роботи на 2015 рік архівним підрозділом 

була проведена наступна робота щодо виконання делегованих повноважень: 

- забезпечення збереженості документів з різними видами носіїв інформації, 

які належать до  архіву міської ради; 

- забезпечення обліку документів;  

- нагляд за станом зберігання документів; 

- слідкування за правильністю оформлення документів у структурних 

підрозділах міської ради;  

- участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ міської 

ради; 

- перевірка відповідності формування документів у справи затвердженій 

номенклатурі. 

Для оперативного пошуку інформації по документах, які надходять на 

зберігання до архівного підрозділу, створено 3 електронні комп’ютерні бази 

архівних документів.  

 На виконання Програми  розвитку архівної справи, з метою 

покращення зберігання документів, було придбано стелажі. 
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         У 2014 році  передано до районного архіву 53 справи за 2005-2010 роки 

для упорядкування, разом з тим описи сформовані, але не затверджені 

експертною комісією.  

 При цьому у міській раді відсутня кімната для зберігання документів. 

Кожний відділ  зберігає документи окремо, що є не зручним для роботи 

архівного підрозділу. 

 

Враховуючи вище зазначене, керуючись ст.38 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Законом України „Про Національний архівний 

фонд та архівні установи, виконавчий комітет Липовецької міської ради 

 

  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію керуючої справами виконкому Остапенко О.В.  про стан 

архівної справи виконкому міської ради взяти до уваги. 

 

2. Продовжити проводити роботу архівного підрозділу виконкому міської 

ради згідно з планом роботи на 2015 рік. 

 

3.Архівному підрозділу виконкому міської ради: 

3.1 завершити упорядкування документів міської ради за 2005-2010 роки; 

3.2 з метою упорядкування підготувати документи міської ради за 2010-

2014 роки до передачі до районного архіву; 

3.3 до 01.11.2015 року упорядкувати по-господарські книги за попередні 

роки. 

4. Завідуючій загальним відділом виконкому міської ради Благій Т.О.: 

4.1 розробити план евакуації документів; 

4.2 поновити  інструкцію з діловодства. 

5. Фінансово-господарському відділу виконкому міської ради (Дзіпетрук І.В.) 

придбати два вогнегасника з метою попередження пожежі. 

6. Про хід виконання даного рішення доповісти виконкому у лютому 2016 

року. 

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Остапенко О.В. 

 

                        Міський голова                                      Микола Майданюк 

 
 

   Блага Т.О.            

                   Бойко О.О.                                                         

                 Остапенко О.В 

 

 

 

 

 



                                                           

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
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РІШЕННЯ 

Від   06 серпня 2015 року                                                        № 84 

                                                      

Про     хід         виконання     рішень  

виконавчого  комітету   міської ради 

 

 Заслухавши інформацію керуючої справами виконкому  міської ради  

Остапенко О.В. про     хід   виконання     рішень  виконкому   міської ради, 

виконавчий комітет  міської ради  

  

 

                 В  И  Р  І  Ш  И  В  :  

 

 

Продовжити хід виконання рішення до грудня 2015 року рішення 

виконавчого комітету 

 

- від 28.05.2015 року № 60 « Про надання дозволу на зрізання дерев»; 

 

- від 27.02.2015 року № 17 « Про надання дозволу на зрізання дерев». 

 

 

 

 

 

              Міський голова           Микола МАЙДАНЮК 

 
                             Бойко О.О.   

                                                       

                             Остапенко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

             



                                                                 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  lipovecmr@qmail.com 

РІШЕННЯ 
Від   06 серпня 2015 року                                                                 № 85 
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.  Дажурі Олександру Вікторовичу – вул. Фрунзе, 7  

         в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2977319835                        - 200   грн.  

 

          1.2.  Заграбчуку Сергію Володимировичу – вул. 50 р. СРСР, 20  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2757903659                       - 200   грн.  

 

          1.3.  Войтовській Наталії Володимирівні – вул. Щорса, 49  

         Багатодітна сім’я,  на лікування сина   

         Ідентифікаційний номер: 2807612862                       - 200   грн.  

 

          1.4.  Чернюку Анатолію Гнатовичу – вул. Некрасова, 27 

          Пенсіонер, на лікування    

         Ідентифікаційний номер: 1490412792                       - 200   грн.  

 

          1.5.  Дубовик Тетяні Яківні – вул. Г. Майдану, 32/2  

          Пенсіонерка, на лікування   

         Ідентифікаційний номер: 1733105343                      - 200   грн.  

 

          1.6.  Чабанній Тетяні Василівні – вул. Докучаєва, 7  

         Пенсіонерка,  на лікування доньки  інваліда ІІ гр. 

         Ідентифікаційний номер: АВ 287021                      - 200   грн.  

 

          1.7.  Гончарук Валентині Дмитрівні – вул. Котовського, 12  

          Багатодітна сім’я,  на лікування сина   

         Ідентифікаційний номер: 2881510382                       - 200   грн.  

 

          1.8.  Дубенець Надії Михайлівні – вул. Набережна, 21  

         вдова ліквідатора ЧАЕС,  в зв’язку з важким матеріальним становищем  

         Ідентифікаційний номер: 1777019340                      - 200   грн.  

 

         1.9.  Лабушовій Світлані Володимирівні – провул. Зелений, 27  

         Прийомна сім’я,  в зв’язку з важким матеріальним становищем  

         Ідентифікаційний номер: 2749609985                      - 200   грн.  

mailto:lipovecmr@qmail.com


 

          1.10.  Ходацькій Лідії Гнатівні – вул. Героїв Майдану, 24/5  

          Інвалід ІІІ гр,  на лікування    

         Ідентифікаційний номер: 2066407542                       - 200   грн.  

 

          1.11.  Лазу Євгенії Харлампівні – вул. Чернишевського, 18/2  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2110707629                       - 200   грн.  

 

        1.12.  Шишківському Анатолію Макаровичу – вул. 50 р. СРСР, 19  

          Інвалід ІІ гр,  на лікування    

         Ідентифікаційний номер: 1781917393                       - 200   грн.  

 

       1.13.  Євичу Василю Васильовичу – вул. В. Липківського, 29/9  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 3062022591                       - 200   грн.  

 

       1.14.  Прокоп’юк Феодосії Макарівні – вул. Коцюбинського, 28  

          пенсіонерка,  на лікування чоловіка   

         Ідентифікаційний номер: 1810805780                       - 200   грн.  

 

      1.15.  Дудукало Ніні Мефодіївні – вул. Павлова, 20  

          пенсіонер,  на лікування    

         Ідентифікаційний номер: 1628603144                       - 200   грн.  

 

      1.16.  Чередніковій Катерині Олексіївні – вул. Щорса, 11  

          пенсіонер,  на лікування    

         Ідентифікаційний номер: 1712506405                       - 200   грн.  

 

      1.17.  Кукурузі Наталії Василівні – вул. Вишнева, 13  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2638218404                       - 200   грн.  

 

      1.18.  Грабчаку Олегу Вікторовичу – вул. Тиха, 3  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 3243507073                       - 200   грн.  

 

      1.19.  Раєвській Надії Григорівні – вул. Ломоносова, 11  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2737115468                      - 200   грн.  

 

      1.20.  Згерській Надії Анатоліївні – вул. Глінки, 19  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2697812962                      - 200   грн.  

 

      1.21.  Бондарчук Наталії Михайлівні – вул. Коцюбинського, 30  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2793103567                      - 200   грн.  

 

      1.22.  Зварич Галині Володимирівні – вул. Свердлова, 1  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 1961405767                      - 200   грн.  

 

      1.23.  Бондар Марії Аксенівні– провул. Некрасова, 3  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 1935403727                      - 200   грн.  



 

      1.24.  Оземблівській Інні Василівні–  вул. Пушкіна, 31  

         на лікування дитини інваліда 

         Ідентифікаційний номер: 3064401260                      - 200   грн.  

 

      1.25.  Червоняк Віті Віталіївні–  вул. Щорса, 31  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 3275409067                      - 200   грн.  

 

      1.26.  Назаренко Вірі Володимирівні–  вул. Мітарова, 15  

         пенсіонерка, на лікування чоловіка інваліда ІІ гр. 

         Ідентифікаційний номер: 1939312569                      - 200   грн.  

 

      1.27.  Копитко Людмилі Володимирівні–  вул. Шевченка, 14 кв. 1  

         інвалід ІІ гр., на лікування   

         Ідентифікаційний номер: 2564521783                      - 200   грн.  

 

      1.28.  Сичук Ларисі Михайлівні–  вул. Рилєєва, 11  

          в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2579109847                      - 200   грн.  

 

      1.29.  Дячук Галині Олександрівні–  вул. Калініна, 4 кв.6  

         на лікування доньки інваліда 

         Ідентифікаційний номер: 2001906144                      - 200   грн.  

 

      1.30.  Тарахті Галині Федорівні–  вул. Кірова, 14  

          пенсіонерка, на лікування  

         Ідентифікаційний номер: 1308606344                      - 200   грн.  

 

      1.31.  Бондару Артуру Олексійовичу–  провул. Некрасова, 3  

         в зв’язку з важким матеріальним становищем  

         Ідентифікаційний номер: 3224507490                     - 200   грн.  

 

       1.32.  Марценюк Лідії Мусіївні–  вул. Коцюбинського, 17  

         Дитина війни, на лікування сина інваліда ІІ гр. 

         Ідентифікаційний номер: 1503213662                     - 200   грн.  

 

      1.33.  Чередніченко Любові Іванівні–  вул. Заозерна, 15  

         в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2036806340                     - 200   грн.  

 

      1.34.  Поліщук Світлані Степанівні–  вул. Дорошенка, 11  

         в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2287606083                     - 200   грн.  

 

      1.35.  Вінніку Сергію Вікторовичу–  провул. Зелений, 17  

         в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 3130200870                     - 200   грн. 

  

      1.36.  Морщуку Феодосію Мусійовичу–  вул. Докучаєва, 44  

         в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 1670102792                     - 200   грн.  

 

      1.37.  Юрі Тетяні Миколаївні–  вул. 40 років Перемоги, 6  

         в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 3080821360                     - 200   грн.  



 

      1.38.  Боримі Валентині Афанасіївні–  вул. Прорізна, 9  

         в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 1698608601                     - 200   грн.  

 

      1.39.  Іванченко Людмилі Дмитрівні–  вул. Чернишевського, 14  

         Пенсіонерка, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 0857002588                     - 200   грн.  

 

1.40. Асаулюку Григорію Олександровичу–  вул. Б. Хмельницького, 1/8 

          на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2322805678                    - 200   грн.  

 

1.41. Нітей Лідії Василівні–  вул. Шкільна, 1/3 

пенсіонерка, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 1972424460                    - 200   грн.  

 

1.42. Мельник Любові Володимирівні–  вул. Свердлова, 5 

на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2819913105                    - 200   грн.  

 

1.43. Заяц Галині Федорівні–  провул. Мічуріна, 1 

пенсіонерка, на лікування чоловіка 

           Ідентифікаційний номер:  2147906225                 - 200   грн.  

1.44. Паценку Василю Івановичу–  вул. Калініна, 18 

пенсіонер, на лікування  

         Ідентифікаційний номер:2083306016                   - 200   грн. 

  

1.45. Воробйовій Світлані Вікторівні–  вул. Фрунзе, 42 

                 на лікування  

         Ідентифікаційний номер: 2343806965                  - 200   грн.  

 

1.46. Семикрас Марії Петрівні –  вул. Докучаєва, 84 

                 пенсіонерка, на лікування  

         Ідентифікаційний номер: 1264011846                  - 200   грн.  

 

1.47. Лукову Ігорю Олександровичу –  вул. Приступова, 28 

                 в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2863017398                  - 200   грн.  

 

1.48. Людві Галині Сергіївні –  провул. Зелений, 28 

                 інвалід ІІ гр. , на лікування  

         Ідентифікаційний номер: 1789839985                  - 200   грн.  

 

1.49. Форманюк Марії Яківні –  вул. Козацька, 3 

                 пенсіонерка , на лікування  

         Ідентифікаційний номер: 1428703922                  - 200   грн.  

 

1.50. Буджераку Олександру Ігоровичу –  вул. Чкалова, 32 

                 в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 3252117751                  - 200   грн.  

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Тращук В.В.   

    Міський голова                                    Микола Майданюк 
                     Тращук В.В.                

                      Бойко О.О.                                                     

                      Остапенко О.В. 



                                                              

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail: E-mail: lypovetsmr@gmail.com
 
  

РІШЕННЯ 

Від  06 серпня 2015 року                                                                    №86  

Про уточнення  адреси будівель 

 Відповідно до статей 37,40,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», розглянувши звернення жителів міста щодо уточнення адреси будівель,  

виконавчий комітет міської ради 

                                                  В И Р І Ш И В: 

1. 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» та читати нумерацію  житлового будинку в новій редакції:   

1.1   по вулиці Заозерна: 
№ п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Попередній 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

 Драпалюк О.Л. 1, 4         2  

1.2   по тупік Чехова: 
№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Попередній 

номер 

 

Присво

єний 

номер 

 

Примітка 

 

9 Волошина 

О.А. 

15, 13         8 Попередня адреса: провулок Чехова, 8, 

Присвоєна адреса присадибної 

ділянки: тупік Чехова, 8 

2. Присвоїти наступну нумерацію земельним ділянкам для будівництва та обслуговування 

житлових будинків по провулку Київський в місті Липовець: 
№ п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Попередній 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

1 

 

Богатчук Р.М. 1         1  

2 Сичук Г.О.  3  

3 Сичук К.Г.  5  

4 Дажура К.Ф.  7  

5 Гапонюк Н.М.  9  

6 Ходацький А.В. 7, 11 11  

 

Міський голова                                             Микола Майданюк             

               Бойко О.О.                                                                  

          Остапенко О.В.      



 

                                                             

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  E-mail: lypovetsmr@gmail.com
                                            

 

РІШЕННЯ 

Від   06 серпня 2015 року                                                                   № 87 

Про надання дозволу  

на    зрізання  дерев 

 Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку видалення дерев, кущів, газонів, 

квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2006 року №1045, Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, затверджених  Наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства від 10.04.2006 р. №105, розглянувши звернення громадян та КП 

«Комунсервіс» від 30.06.2015 року №195, виконавчий  комітет міської ради 

 

                                          В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

1. Надати дозвіл  КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.)  на: 

1.1 знесення  4  дерев породи вишня, 1 дерева породи черешня по вул. 

Г. Майдану,52, які  аварійні; 

1.2 знесення  3  дерев породи береза  по вул. В. Липківського,73, які 

аварійні;  

1.3 знесення  1  дерева породи береза, 1 дерева породи сосна  по вул. Г. 

Майдану, 6, які аварійні; 

1.4 формування крони   дерев породи береза та ялина по вул. Г. 

Майдану, 77. 

3. Роботи по знесенню дерев та вивезенню деревини провести протягом   

серпня, вересня  2015 року. 

4. Після проведення робіт  із  знесення дерева очистити територію від 

гілок і деревини. 

5.  КП «Комунсервіс» ( директор Бондаренко М.В.) знесену деревину 

при зрізанні дерева оприбуткувати і відобразити необхідні операції у 

бухгалтерському обліку.  

    6.   Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського 

голови Станіславського Ю.С. та про хід його виконання  доповісти у  жовтні 

2015 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Міський голова                                             Микола Майданюк     

 Станіславський Ю.С.                   
                 Бойко О.О.                                                         

               Остапенко О.В. 
 



 

                                                                                    

                                                                                    

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  lipovecmr@qmail.com 

РІШЕННЯ 
Від   06 серпня 2015 року                                                                 № 88 

 

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 Восьмушка 

В.Г. щодо надання дозволу на перепланування житлової кімнати квартири, 

проаналізувавши  звіт про проведення обстеження і оцінки технічного стану 

будівельних конструкцій та інженерних мереж, виконавчий комітет  міської 

ради  

В И Р І Ш И В : 

 

   1. Погодити висновок Восьмушку Віктору Григоровичу (жителю міста 

Липовець, вул. Шевченка, 15 кв.10)   звіту про проведення обстеження і 

оцінки технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж 

квартири №2, житлового будинку по вул. Щорса, 9 в місті Липовець, 

Вінницької області. 

         2. Надати дозвіл Восьмушку Віктору Григоровичу на перепланування 

без втручання в несучі конструкції  квартири № 2 житлового будинку № 9  по 

вул. Щорса  в місті Липовець. Вінницької області. 

           

 3. Зобов’язати Восьмушка В.Г. оформити документи у порядку та на 

умовах чинного законодавства України. 
 

              МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                       МИКОЛА  МАЙДАНЮК 
                 Бойко О.О. 

             Остапенко О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lipovecmr@qmail.com


                                                                  

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail: E-mail: lypovetsmr@gmail.com
 
  

РІШЕННЯ 
 

Від   06 серпня 2015 року                                                        № 89 

Про      погодження        розміщення  

тимчасових споруд  для здійснення  

підприємницької              діяльності  

 

               Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 року 

№244, статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», відповідно статті 31 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши  звернення Гончарук К.С., 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити Гончарук Катерині Сергіївні розміщення групи 

тимчасових споруд за адресою вул. Зіндельса, 11  в місті Липовець для 

здійснення підприємницької діяльності. 

 

         2.Зобов’язати Гончарук К.С. оформити паспорт прив’язки тимчасових 

споруд у відповідності із чинним законодавством. 

 

Міський голова           Микола Майданюк 
   Остапенко О.В.  

                 Бойко О.О.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail: E-mail: lypovetsmr@gmail.com
 
  

РІШЕННЯ 

Від   06 серпня 2015 року                                                        № 90 

                                                      

Про надання згоди на розташування  

дитячих      атракціонів   та    батуту 

 Керуючись до статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України» та вимогами Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування 

ними та охорони, затверджених Постановою КМУ від 30.03.1994 року №198, 

розглянувши звернення приватних підприємців і відповідні супровідні 

документи, виконавчий комітет міської ради 

 

                                                  В И Р І Ш И В: 

1.Погодити приватному підприємцю Луцькій Ірині Миколаївні 

встановлення батуту в парку по вул. Василя Липківського в місті Липовець 

терміном з 06.08.2015 р. по 01.11.2015 р. 

2.Погодити приватному підприємцю Гончарук Катерині Сергіївні 

встановлення дитячих атракціонів в парку по вул. Василя Липківського в 

місті Липовець терміном з 06.08.2015 р. по 01.11.2015 р. 

3. Зобов’язати приватних підприємців Луцьку І.М. та Гончарук К.С., які 

надають розважальні послуги, дотримуватись на прилеглій території 

належного санітарного стану та Правил благоустрою, забезпечення чистоти 

ї порядку в місті Липовець. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Станіславського Ю.С.      

 

       Міський голова                                          Микола Майданюк 
Станіславський Ю.С. 

Бойко О.О.   

         Остапенко О.В.    

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  lipovecmr@qmail.com 

РІШЕННЯ 
 

Від   06 серпня 2015 року                                                                 №91 

 

 Про затвердження протоколу житлово-побутової 

 комісії Липовецького РВ УМВС 

 

Розглянувши протокол засідання житлово-побутової комісії при 

виконкомі міської ради від 04.08.2015 року, протокол засідання житлово-

побутової комісії Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області від 

08.05.2015 року №1, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та пунктом 21 «Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР», затверджених постановою Ради Міністрів Української 

РСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 

року №470, виконком міської ради 

 

                                                     В И Р І Ш И В:  

 

1. Затвердити протокол засідання житлово-побутової комісії Липовецького 

РВ УМВС України у Вінницькій області від 08.05.2015 року, додається. 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Тращук В.В. 

 

 

 

 

Міський голова           Микола МАЙДАНЮК 

 
                             Бойко О.О.   

                                                       

                             Остапенко О.В. 

 

                             Тращук В.В. 

 
 

mailto:lipovecmr@qmail.com

