
                                                           
                                                      УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  
засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради 

від 06 жовтня 2015 р. 

засідання розпочато    о 09  год. 05 хв. 

засідання закінчилось о 09  год. 55 хв.  

В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: 

Міський голова                                                         Майданюк М.І. 

        Секретар виконкому міської ради                           Остапенко О.В. 

        Члени виконкому: Фальківський С.В.                    Тращук В.В. 

                                        Бабич В.В.                                  Лебідь А.М.  

                                        Капущак М.Ю.                           Станіславський Ю.С.                                                             

                                        Дажура О.В.                                Бондар В.М. 

                                        Козачишин О.І.                            

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

                                                    виконкому міської ради; 

                     Черепашук Д.Я.-директор Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст.№2; 

                     Петрівська Л.М. – завідувач дитячого садка №1; 

                     Решеник С.В. – методист дитячого садка №2; 

                     Федоріна Н.М. – начальник відділу з охорони праці УПСЗН; 

                     Бондар Ю.В. – інженер з охорони праці ТОВ «Зернопродукт».  

                    

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

    

1/110. Про готовність закладів, установ та організацій, розташованих на 

території міської ради, до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.  

            Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови 

 

2/111. Про дотримання чинного законодавства підприємствами та 

установами, які   розміщенні на підвідомчій території, в питанні організації 

безпеки праці на  виробництві. 
            Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови 

 

3/112. Про план роботи виконавчого комітету на ІV квартал 2015 року. 
         Інформує : Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому. 

 

4/113. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам 

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

 



5/114. Про хід виконання рішень виконавчого комітету міської ради. 
        Інформує : Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому. 

 

6/115. Про надання допомоги на поховання жителів міста. 
        Інформує : Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому. 

 

7/116. Про уточнення адреси будівель. 
        Інформує : Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому. 

 

8/117. Про погодження впорядкування території. 
         Інформує: Бойко О.О. – завідувач відділом з правової та кадрової роботи виконкому 

міської ради  

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про готовність закладів, установ та організацій, розташованих 

на території міської ради, до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.  

            Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови 

Зачитує інформацію  про готовність закладів, установ та організацій, 

розташованих на території міської ради, до роботи в осінньо-зимовий 

період 2015-2016 рр. (інформація додається). 

ВИСТУПИЛИ: Петрівська Л.М. – в цілому ми готові до опалювального 

сезону, на наступному тижні плануємо розпочати опалення приміщення 

дитячого садка. 

     Капущак М.Ю. – в минулому році в колегіумі встановлено котли, вони 

звичайно не нові, але працюють. Планувалось виділення коштів з районного 

бюджету на встановлення котлів на твердому опаленні, але кошти ми не 

отримали. Прошу Вашої допомоги у вирішенні цього питання. 

    Черепашук Д.Я. – в минулому році  встановили два котли на твердому 

опаленні, зараз міняємо насоси. Хочу підняти питання щодо закупівлі 

генераторів, бо якщо відключать світло,  воду злити з системи немає 

можливості, приміщення школи залишиться без опалювальної системи. 

    Козачишин О.І. – прошу звернути увагу, що відключення світла в цьому 

році плануються, вони будуть не планові і не відомо на який період. Тому 

підтримую думку про закупівлю  генераторів. 

   Федоріна Н.М. – ви знаєте, що в минулому році стався нещасний випадок 

31 грудня 2014 року  у сім’ї Лисак, коли одночасно були включені газовий 

котел, газова плита та редуктор, внаслідок чого відбувся збій у 

венталіційній  системі, в результаті одна людина загинула, тому аби 

уникнути таких випадків прошу провести роз’яснення серед населення щодо 

провірки венталіційних систем та особливу увагу звернути на незахищенні 

версти населення, а саме: одиноких престарілих, багатодітних, 

малозабезпечених сімей. 

   

ВИРІШИЛИ: рішення № 110  додається, прийнято одноголосно. 
 



2.СЛУХАЛИ: Про дотримання чинного законодавства підприємствами та 

установами, які   розміщенні на підвідомчій території, в питанні організації 

безпеки праці на  виробництві. 
            Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови 

          Зачитує інформацію щодо дотримання чинного законодавства 

підприємствами та установами, які   розміщенні на підвідомчій території, в 

питанні організації безпеки праці на  виробництві, інформація додається. 

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І., Федоріна Н.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 111  додається, прийнято одноголосно. 
 

3.СЛУХАЛИ: Про план роботи виконавчого комітету на ІV квартал 2015 

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

ВИРІШИЛИ: рішення № 112  додається, прийнято одноголосно. 
 

4.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим 

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

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 113  додається, прийнято одноголосно. 
 

5.СЛУХАЛИ:  Про хід виконання рішень виконавчого комітету міської ради. 
        Інформує : Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 114  додається, прийнято одноголосно. 
 

6.СЛУХАЛИ:  Про надання допомоги на поховання жителів міста. 
        Інформує : Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 115  додається, прийнято одноголосно. 
 

7.СЛУХАЛИ:   Про уточнення адреси будівель. 
        Інформує : Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 116  додається, прийнято одноголосно. 
 

8.СЛУХАЛИ:  Про погодження впорядкування території. 
 Інформує: Бойко О.О. – завідувач відділом з правової та кадрової роботи виконкому 

міської ради  

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 117  додається, прийнято одноголосно. 
 

 

 

 

                  Міський голова                            Микола Майданюк 
 

 

 

 

 



Про дотримання чинного законодавства підприємствами та установами, що діють 

на території міста з питань організації праці на виробництві 

 

 На виконання Закону України “Про охорону праці”, Програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в м. Липовець на 2012-2015 роки, 

метою якої є реалізація державної політики щодо забезпечення здорових і безпечних умов 

праці на виробництві, запобігання виробничого травматизму та  професійних 

захворювань,  збереження  життя та здоров"я людини, проводиться відповідна робота 

щодо контролю за дотриманням законодавства з охорони праці на підприємствах, 

організаціях та установах міста.   Переглядаються колективні договори на предмет 

включення заходів щодо досягнення установлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, запобігання випадкам виробничого травматизму. Програмою 

також передбачено  спрямування адміністраціями підприємств  бюджетних коштів в 

розмірі не нижче 0,5% від фонду оплати праці на виконання заходів з питань охорони 

праці незалежно від форм їх власності.  

       Відповідно до ст.13 Закону України "Про охорону праці" відповідальність за 

створення належних умов праці покладається на роботодавця. На сьогоднішній день 

продовжує діяти мораторій на проведення перевірок стану охорони праці. Тому необхідно 

більше уваги приділяти профілактичним заходам з охорони праці. Найбільш дієвими є 

своєчасне проведення інструктажів, навчань з охорони праці, медичних оглядів, 

забезпечення працюючих спецодягом, дотримання оптимальних режимів праці, 

моніторинг технічного стану виробничого обладнання, нагляд за безпечною 

експлуатацією виробничих будівель та споруд. 

З метою реалізації Програми, у міській раді, КП "Комунсервіс", дошкільних 

дитячих установах на робочих місцях створено умови праці відповідно до нормативно-

правових актів та забезпечено функціонування системи управління охороною праці. 

Щорічно, відповідно до графіка, забезпечується проходження працівниками  медичних 

оглядів. В місцевому бюджеті передбачені кошти на охорону праці в розмірі 0,2%  від 

фонду оплати праці.  

 За кошти міського бюджету проведено атестацію робочих місць з шкідливими 

умовами праці у дошкільних установах (6 місць), трьох місць у КП "Комунсервіс", 

відповідно до законодавства  проводиться доплата до посадового окладу осіб з 

шкідливими умовами праці.  

            Завершено роботу щодо оформлення документів з цього питання у Липовецькій 

центральній районній лікарні. Всього атестовано 23 робочих місця з шкідливими умовами 

праці. Одними з кращих підприємств, де приділяється належна увага поліпшенню умов 

праці та її охорони, є КП "Комунсервіс" , ТОВ "Сімекс-агро"; Липовецька філія ТОВ 

ПрАТ  "Зернопродукт МХП", СО "Липовецькі ЕМ"; КП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги". У цих установах та підприємствах керівники не на словах, а на ділі 

дбають про своїх працівників. 

Так, за активної участі ТОВ ПрАТ "Зернопродукт МХП" щорічно організовується 

проходження медичного огляду жителів мікрорайону Кам"янка із виїздом флюорографа. 

Відповідно до графіків в центральній районній лікарні відбуваються медичні огляди 

працівників підприємств та установ міста. 

На виконання Програми та відповідно до розпорядження міського голови,  

проведено Тиждень з охорони праці. Особливу увагу загострено  на атестації робочих 

місць за умовами праці. Завдяки спільним діям виконкому    міської ради та відділу з 

охорони праці УПСЗН,  на  підприємствах міста із шкідливими умовами праці проведено 

атестацію  103 робочих місць. 

 З метою безпечної життєдіяльності громади, на виконання  Програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в м. Липовець на 

2012-2015 роки та Програми  розвитку дорожнього руху, його безпеки, зміцнення 



правопорядку в м. Липовець на 2013-2015р, крім Тижня охорони праці проводиться  

Тиждень безпеки дорожнього руху. За кошти місцевого бюджету забезпечено оснащення 

дорожньої мережі міста сучасними засобами відео спостереження за дорожнім рухом та 

станом громадського порядку,  дорожніми знаками і покажчиками напрямків руху. На 

опорному пункті міліції працює комп"ютерна техніка, в цьому році встановлені камери 

відео спостереження на Молодіжній площі, у велопарку, раніше-на центральних вулицях 

ім. Василя Липківського, Шевченка, 40 років Перемоги. 

 З метою організації безпечної  життєдіяльності  мешканців міста також завершено 

капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Щорса,  частковий ремонт вул. 

Комсомольської, розпочинається продовження прокладання асфальтового покриття по 

вул. Пушкіна, Козацька, організовано ямкові ремонти по вул. Зіндельса, Декабристів, 

Докучаєва, Лермонтова, Некрасова, Липківського, Можайського, Коцюбинського, Кірова, 

Ломоносова, Калініна, Щорса, Шевченка.  

Проведено капітальний ремонт дороги по вул. Липківського. Завдяки гранту 

виграного проекту "Розвиток вело туризму у Липовецькому районі" обладнано освітлення 

у нижньому сквері, по вул. Шевченка, Козаченка, Миру, Пролетарська, проведено 

налаштування декоративного освітлення по тротуару вул. Липківського. Організовано 

роботу щодо облаштування міського пляжу та приведено у відповідний санітарний стан 

правого берега річки Соб. Проведено ремонт 3 містків , що з"єднують береги річки, що 

протікає через місто. Приділяється увага питанням протипожежного захисту громади. 

Відбулось відпрацювання житлового сектора з питань дотримання пожежної безпеки в 

побуті, перевірки пожежного стану будівель, де мешкають одинокі громадяни похилого 

віку, багатодітні сім"ї, прийнято план заходів з попередження пожеж на території міської 

ради. 

Здійснено перевірку протипожежного стану житлових будинків громадян, 

проведено навчання дорослого населення  правилам пожежної безпеки. Організовано 

бесіди з батьками багатодітних сімей, які систематично зловживають спиртними напоями. 

Відбувся круглий стіл з  питань формування екологічної безпеки  громади в якому 

взяли участь представники загальноосвітніх шкіл, молодіжний виконком, громадських 

організацій міста . За результатами заходу вироблено звернення до громади міста з питань 

збереження екології. Відповідно до  Закону України  "Про охорону праці" перевірено 

заклади оздоровлення та відпочинку на предмет  безпечності дитячих майданчиків, які 

обладнані в місті аби забезпечити дозвілля малят. 

Станом на 1 жовтня цього року на території міста діють вже 7 відповідно 

обладнаних згідно з Правилами дитячих майданчики: у дитсадках №1 "Сонечко" та 

"Малятко", у  обласній лікарні відновного лікування, на території ДЮСШ , у верхньому 

сквері, у нижньому сквері та  у дворі будинку №17 по вул. Пушкіна .  

Питання охорони праці та безпечної життєдіяльності громадян  заслуховуються на 

засіданнях виконкому міської ради. На виконкомі, який відбувся у жовтні минулого року 

схвалено досвід роботи із організації питань охорони праці на виробництві – 

комунального підприємства " Комунсервіс" (Бондаренко М.В.), де, відповідно до графіка, 

атестовано робочі місця з шкідливими умовами праці, працюючих забезпечено 

спецодягом, створено умови для відпочинку. Прийнято відповідне рішення. В цьому році 

на підсумковій районній нараді за участю головного експерта, представника 

Департаменту соціальної політики, відзначено кращу роботу з питань охорони праці КП 

"Комунсервіс", дошкільної навчальної установи "Малятко", Липовецької філії " ЗАТ 

Зернопродукт МХП". 



Разом з тим, на деяких підприємствах міста завершується термін дії атестації 

робочих місць за шкідливими умовами праці: це ДП "Липовецьводоканал", де згідно із 

чинним законодавством вже видано наказ про її проведення , ВАТ РП "Агромаш",   

У січні 2016 року завершується термін атестованих робочих місць і в кінці року 

треба буде організувати з цього питання роботу у колегіумі ім. Василя Липківського та 

ЗОШ №2. 

Вже давно завершився термін на ТОВ "Млинпром" Манзенко Н.В., але 

підприємець не вживає жодних заходів. 

  Відповідно до повноважень, визначених у статтях 26,27,30,34 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" та ст.  35 Закону України "Про охорону праці" , 

керівників, де послаблено цю роботу було запрошено на засідання виконкому  саме з 

питання проведення атестації робочих місць із шкідливими умовами праці та проведенні 

інструктажів щодо дотримання правил безпеки праці на виробництві . 

Рішення  виконкому направлене для виконання на місця. З керівниками 

підприємств проведена робота,  їх попереджено про відповідальність, яка лягає на них у 

разі недотримання чинного законодавства. Спільними зусиллями  виконкому міської ради, 

районних служб, проведена значна робота, що сприяла стабілізації питань охорони праці 

та запобігла травмуванню працівників на робочих місцях. Окрім того на підприємствах 

міста не зафіксовано жодного випадку професійного захворювання.  

             Дозвольте запевнити, що ці важливі питання: охорони праці, її безпеки на 

виробництві, безпечної життєдіяльності громади  і надалі  перебуватимуть в полі зору 

виконкому міської ради та комісій  при виконкомі. 

 

 

 

 

 
     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. Леніна, 30      2-34-50, 2-32-55;  E-mail:   E-mail: lypovetsmr@gmail.com
 
  

РІШЕННЯ 

 Від   06 жовтня 2015 року                                                                         № 110 

  

Про   дотримання  чинного  законодавства 

підприємствами та установами, що діють  

на території   міста з   питань організації 

охорони          праці       на        виробництві 

 

 

 Щодо реалізації державної політики в галузі охорони праці, 

підвищення рівня промислової та екологічної безпеки, атестації робочих 

місць за умовами праці у суб"єктів господарювання міста виконкомом 

міської ради, комісіями при ньому проводиться відповідна робота. 

Реалізовується Програма  поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2012-2015 роки. Керівників підприємств 

зобов"язано, відповідно до чинного законодавства, провести атестацію 

робочих місць з шкідливими умовами праці, створити належні умови праці 

на підприємствах, передбачити у бюджетах на рік фінансування заходів, 

пов"язаних з охороною праці, придбанням спецодягу для працюючих.  

 Прийнято заходи з проведення атестації робочих місць з умов праці 

ДП "Липовецьводоканал", завершено атестацію у дошкільних навчальних 

установах, КП "Комунсервіс". Разом з тим,  не розпочато роботу з атестації 

робочих місць із шкідливими умовами праці на підприємстві  ПП Заморняк . 

На окремих підприємствах  існують  проблеми із забезпеченням працівників 

спецодягом, та засобами індивідуального захисту, фінансуванням 

комплексних заходів з охорони праці в розмірах, передбачених чинним 

законодавством.  

              Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 41 Закону України «Про 

охорону праці», з метою запобігання та попередження нещасних випадків, 

покращення стану охорони праці і промислової безпеки на підприємствах, 

установах, організаціях міста, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

  



1.Інформацію заступника міського голови Тращук В.В. та головного 

спеціаліста відділу праці УПСЗН (Федоріної Н.М.) щодо дотримання 

чинного законодавства з питань організації безпеки праці на виробництві 

керівниками підприємств та установ, що працюють на підвідомчій території, 

взяти до відома.                        

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій міста усіх 

форм власності: 

2.1 дотримуватись вимог чинного законодавства з питань охорони праці, 

соціального захисту працюючих в шкідливих умовах праці та при проведенні 

атестації робочих місць за умовами праці;  

2.2 проводити не рідше 1 разу на п’ять років атестацію робочих місць зі 

шкідливими та небезпечними умовами праці; 

2.3 забезпечувати відповідно до чинного законодавства надання пільг та 

компенсацій найманим працівникам за роботу в шкідливих та небезпечних 

умовах праці; 

2.4 забезпечувати своєчасно та в повному обсязі працівників, зайнятих у 

шкідливих та небезпечних умовах праці спецодягом, спецвзуттям, засобами 

індивідуального захисту.  

3. Посилити роботу щодо створення здорових умов праці та відпочинку на 

підприємствах, навчання працівників підприємств безпечним методам 

роботи. 

 4.Керівнику підприємства  ТОВ "Млинпром" Манзенко Н.В.  вжити 

невідкладних заходів щодо проведення атестації робочих місць з шкідливими 

умовами праці на очолюваному підприємстві.                 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника  міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тращук В.В. 

6. Про хід виконання даного рішення заслухати у 2 кварталі 2016 року. 

  

 

 

 

               Міський голова                                        Микола Майданюк 

 

 
                     Остапенко О.В. 

 

                     Бойко О.О. 

 

                     Тращук В.В. 

 

 

 

 

 

 



                                                            

У К Р А Ї Н А  
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РІШЕННЯ 

 Від   06 жовтня 2015 року                                                                         №  111 

 
 Про готовність закладів, установ та організацій, 

 розташованих       на     території    міської  ради,  

до роботи  в  осінньо-зимовий період 2015-2016 р.  

                                                                                                                                                                       

Протягом серпня-вересня поточного року міською радою вжито ряд заходів щодо 

підготовки комунальних закладів міста до опалювального сезону. Зокрема, в дитсадку № 2 

«Малятко» проведено заміну котла та насосного обладнання (на 26,5 тис грн.) У кожному з 

опалювальних пунктів дитсадків проведено обстеження димових та вентиляційних каналів, 

перевірено прилади контролю та обліку, підготовлено запірну арматуру.  

В цілому приміщення і опалювальні пункти дитсадків готові до функціонування в 

опалювальний період. Протягом найближчих днів  інспекцією держенергонагляду буде 

проведене обстеження їх опалювальних пунктів.   

Опалювальні пункти Липовецьких загальноосвітніх шкіл в цілому також підготовлені 

до роботи взимку. Проте певні проблеми щодо цього існують. Так у Липовецькій школі-

колегіумі ім. В. Липківського діючі котли уже відпрацювали свій ресурс і потребують 

заміни. У Липовецькій ЗОШ № 2 протягом найближчих днів має бути замінене насосне 

обладнання системи опалення школи. Крім того, заклад не в повній мірі забезпечений 

твердим паливом (дровами та вугіллям).  

По інших комунальних закладах опалення приміщень буде проводитись так як і в 

минулому році: по міській раді – конвекторами (природний газ), по КП «Комунсервіс» - 

конвекторами (природний газ) та твердим паливом, по міському клубу в мікрорайоні 

Кам’янка – електроопаленням.  

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в державі, головним завданням 

під час функціонування комунальних закладів міста в найближчий  зимовий період є 

забезпечення раціонального використання енергоносіїв, в першу чергу, природного газу, з 

метою дотримання визначених лімітів його споживання. 

Складна економічна ситуація та відсутність пропозицій з боку постачальників під час 

проведення КП «Комунсервіс» двох тендерних процедур не дозволили своєчасно придбати 

трактор з навісним обладнанням для виконання робіт з утримання дорожнього полотна. 

Тому підприємство, готуючись до роботи в осінньо-зимовий період, розраховує на наявні 

ресурси (трактор Т-40, що потребує ремонту) та співпрацю з підприємствами міста – 

Липовецьким райавтодором, ЛФ ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ін.  

ДП «Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» розпочав роботу з підготовки 

систем водопостачання м. Липовець до роботи взимку відповідно до затвердженого 

графіка. Головна увага буде приділена утепленню відповідного обладнання свердловин.  



Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою забезпечення якісної підготовки комунальних підприємств і установ м. Липовець 

до роботи в опалювальному сезоні, виконавчий комітет міської ради 

 

                                                 В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

 1. Завідуючим дитсадком № 1 «Сонечко» Петрівській Л. М. та дитсадком № 2 

«Малятко» Ямпільській О. О. до 9.10.2015 р. забезпечити проведення перевірки власних 

опалювальних пунктів з боку інспекції держенергонагляду у Вінницькій області та 

отримати акти їх готовності  до опалювального сезону. 

 

2. Директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради» Бондаренку М. В.: 

- підготувати наявну техніку та обладнання до роботи в осінньо-зимовий період 

2015-16 років; 

- до завершення 2015 р. забезпечити придбання трактора та снігоочисного 

обладнання, вивчивши, зокрема, можливість такого придбання на умовах лізингу; 

- укласти договори з підприємствами м. Липовець, які мають можливість проводити 

снігоочисні роботи, щодо їх виконання в осінньо-зимовий період 2015-16 років. 

 

3. Директору ДП «Липовецьводоканал» КП «Віннницяоблводоканал» Петрівському 

С. Р. 

- забезпечити своєчасну підготовку систем водопостачання м. Липовець до роботи в 

осінньо-зимовий період 2015-16 років; 

- забезпечити своєчасний ввід в експлуатацію новозбудованих мереж 

водопостачання; 

- провести комплекс робіт з очищення водонапірної башти та свердловини в 

мікрорайоні Гайсин. 

 

4. Рекомендувати директору Липовецької ЗОШ № 2 Черепашуку Д. Я. оперативно 

провести заміну насосного обладнання в системі опалення школи та заготовити необхідні 

обсяги твердого палива для проведення опалювального сезону.  

 

5. Рекомендувати відділу освіти Липовецької райдержадміністрації придбати нові 

газові котли до опалювального пункту Липовецької школи-колегіуму ім. В. Липківського. 

 

6. Рекомендувати керівникам комунальних закладів м. Липовець вивчити 

можливість придбання генераторів струму для запобігання виникненню аварійних 

ситуацій під час можливих відключень систем електропостачання. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Станіславського Ю. С., про хід виконання даного рішення доповісти у квітні 2016 року. 

 

 

 

            МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА МАЙДАНЮК 

 
Станіславський Ю. С. 

Остапенко О. В. 

Бойко О. О. 
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РІШЕННЯ 

Від   06 жовтня 2015 року                                                                         №  112 
 

Про   затвердження    плану   роботи 

виконавчого      комітету        міської 

ради на четвертий 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 ІV квартал 2015 року (додаток 1). 

 

2. Керуючій справами (секретарю) 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. 

            

 

 

 

 

 
                                             



                                                                                                    Додаток 1 

                                                                                                 до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                 Липовецької        міської       ради 

                                                                                           02.10.2015   року     № 112 

 

 

П Л А Н     Р О Б О Т И 

виконавчого комітету Липовецької міської ради на ІV квартал 2015 року 

 

І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської 

ради : 

 

Жовтень 

1. Про хід виконання Програми міської ради щодо профілактики 

злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території міської 

ради на 2012-2015 роки. 

Готують: Тращук В. –заступник міського голови. 

2. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року. 

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

виконкому міської ради. 

3. Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня та власних рішень. 

 

                                                     Листопад  

1. Про виконання Указу Президента України від 05.05.2008р. № 411/2008    

    «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей». 

Готують:  Тращук В.В. –заступник міського голови, Остапенко О.В. – 

керуюча справами виконкому міської ради. 

2. Про підготовку до святкування у місті різдвяних на новорічних свят. 

Готують: Тращук В.В. –заступник міського голови. 

3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня та власних рішень. 

 

                                                     Грудень  

 

1. Про звіт опікунів. 

     Готують: Тращук В.В. –заступник міського голови, Остапенко О.В. – 

керуюча     справами виконкому міської ради 

     2. Про план діяльності виконавчого комітету міської ради на 2016 рік. 

     Готують: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому міської ради 

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 (секретар) 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. 

                                  Спеціалісти виконавчого комітету міської ради    

                                     

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

планами): 

          1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку 

          14 жовтня День Українського козацтва 

          28 жовтня Річниця звільнення України від німецько-фашистських     

                              загарбників             

          1 грудня День боротьби із ВІЛ/СНІД 

          3 грудня Міжнародний день інвалідів 

          19 грудня Свято Святого Миколая, запалення новорічної ялинки 

 

4. Привітати з професійними святами: 

1 жовтня            Міжнародний день музики 

6 жовтня           День працівників освіти 

8 жовтня           День юриста 

17 жовтня     День працівників харчової промисловості 

30 жовтня     День рятівника 

31 жовтня     День автомобіліста та дорожника 

30 жовтня           День податкової служби України 

7 листопада День працівника соціальної сфери 

9 листопада День української писемності та мови 

16 листопада День працівників радіо, телебачення, зв'язку 

21 листопада День працівників сільського господарства 

1 грудня           День працівників прокуратури 

5 грудня           День працівників статистики 

6 грудня           День Збройних сил України 

7 грудня           День місцевого самоврядування 

15 грудня      День працівників суду 

19 грудня     День адвокатури 

19 грудня           День енергетика 

20 грудня      День працівників міліції 

24 грудня           День працівників архівних установ 

 

    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: lipovecmr@qmail.com 

РІШЕННЯ 

Від  06 жовтня  2015 року                                                № 113 

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.  Бондарчуку Дмитру Леонідовичу – вул. Фрунзе, 5  

         в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 3251005791                       - 200   грн.  

 

1.2.  Бережанській Світлані Валеріївні – вул. Садова,7   

         в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2870403386                       - 200   грн.  

 

1.3.  Ковальчук Ользі Петрівні – вул. Шевченка, 10 кв.8  

         на лікування дитини-інваліда 

         Ідентифікаційний номер: 2511305201                       - 300   грн.  

 

1.4.  Земляній Тетяні Віталіївні – вул. Набережна, 26  

         на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 3071520782                       - 1000   грн.  

 

1.5.  Бугері Людмилі Василівні – вул. Г. Майдану, 20 кв. 15  

         на лікування сина 

         Ідентифікаційний номер: 2533905143                       - 200   грн. 

 

1.6.  Танасієнку Петру Васильовичу – вул. Б. Хмельницького, 61  

         в зв’язку з важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2208405219                       - 200   грн. 

 

1.7.  Охоті Вірі Григорівні – вул. Г. Майдану, 7 кв.1  

         пенсіонерка, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 1988805784                       - 400   грн. 
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1.8.  Березовській Альоні Миколаївні – вул. 1-го Травня, 40  

         інвалід з дитинства, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 3144722683                       - 200   грн.  

 

1.9.  Рузіну Олександру Петровичу – вул. Шевченка, 40  

         багатодітна сім’я, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2871200899                       - 300   грн.  

 

1.10.  Гидзулі Олександру Васильовичу – вул. 50 р. СРСР, 10 

         інвалід І групи, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2842109159                       - 1700   грн.  

 

1.11.  Демянюк Надії Іванівні – вул. Фрунзе, 29  

         інвалід ІІІ гр., на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2069906909                       - 200   грн. 

 

1.12.  Кривенко Ользі Олександрівні – вул. Толстого, 20  

         опікун дітей, що залишились без батьківського піклування, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 1948017467                       - 200   грн.  

 

1.13.  Українець Діні Вікентіївні – вул. Москаленка, 6  

         пенсіонерка, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 1633202743                      - 200   грн. 

 

1.14.  Загородній Любові Володимирівні – вул. Боженка, 3а  

         одинока престаріла, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2003706460                       - 200   грн. 

 

1.15.  Шикер Лідії Сергіївні – вул. Докучаєва, 27  

         інвалід ІІ гр., на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 1485111183                       - 200   грн. 

 

1.16.  Заблоцькій Галині Миколаївні – вул. 40 р. Перемоги, 4 кв.7  

         пенсіонерка, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 1934304923                       - 1000   грн. 

 

1.17.  Горбань Аллі Леонідівні – вул. Павлова, 20 

         їнвалід ІІІ гр., на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2585504862                       - 200   грн. 

 

1.18.  Кравчук Варварі Миколаївні – вул. Щорса, 112 

         пенсіонерка, в зв’язку із важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 1388047403                       - 200   грн. 

  

1.19.  Гембі Надії Іванівні – вул. Набережна, 11  

         пенсіонерка, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2081504528                       - 200   грн. 

 

1.20.  Пасічник Наталії Павлівні – вул. 50 років СРСР, 8  

         в зв’язку із важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2229425543                       - 200   грн. 



 

1.21.  Дубровській Людмилі Каролівні – вул. Можайського, 21  

         в зв’язку із важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2828120207                       - 200   грн. 

 

1.22.  Главненко Ользі Миколаївні  – провул. Зелений, 28 

         на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2908807862                      - 200   грн. 

 

1.23.  Яровенку Сергію Миколайовичу – вул. Г. Майдану, 50 кв.24  

         в зв’язку із важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 3148200650                       - 200   грн. 

 

1.24.  Надольній Тетяні Олексіївні – вул. Б. Хмельницького, 1 кв.7  

         інвалід ІІ гр., на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2018606721                       - 200   грн. 

 

1.25.  Оніщук Олені Олексіївні – вул. Пролетарська, 52 

         в зв’язку із важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2204907101                    - 400   грн. 

 

1.26.  Слободянюку Ігору Олеговичу – вул. Шевченка, 15 кв.5  

         в зв’язку із важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2888216717                     - 200   грн. 

 

1.27. Осаулку Михайлу Григоровичу – вул. Мічуріна, 37 

                 пенсіонер, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 1630207832                      - 200   грн. 

 

1.28.  Рибаку Сергію Валентиновичу – провул. Свердлова, 1  

         в зв’язку із важким матеріальним становищем 

         Ідентифікаційний номер: 2983509736                      - 200   грн. 

 

1.29.  Мальованому Богдану Романовичу – вул. Весняна, 1  

         поранений в зоні АТО, на лікування 

         Ідентифікаційний номер:  3309704539                     - 500   грн. 

 

1.30.  Кодакову Віктору Григоровичу – вул. Докучаєва, 42  

         Інвалід ІІ гр., на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2418917111                      - 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 жовтня 2015 року                                                        № 114 

                                                      

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  :  

 

 

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету, як такі що 

виконані: 

 

- від 28.05.2015 року № 53 « Про організацію роботи щодо запобігання 

бездоглядності неповнолітніх та літнього відпочинку дітей»; 

 

- від 08.09.2015 року № 98 « Про надання дозволу на зрізання дерев»; 

 

- від 28.05.2015 року № 55 « Про заходи щодо попередження загибелі 

людей на водних об’єктах  м. Липовець»; 

 

- від 30.10.2014 року № 121 « Про дотримання чинного законодавства 

підприємствами та установами, що працюють на підвідомчій території, 

з питань організації безпеки праці на виробництві». 

 

 

              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 жовтня   2015 року                                                                    № 115 

 

Про надання допомоги   на 

поховання    жителів  міста 

 

 Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 

року №99  “Про затвердження порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого”,  рішенням 35 сесії 5 скликання від 12 

березня 2010 року № 523 «Про затвердження Порядку надання матеріальної 

допомоги на поховання громадян міста» та розглянувши заяви громадян про 

надання допомоги на поховання жителів міста,  виконавчий комітет міської 

ради  

В   И   Р   І   Ш   И   В  : 

    1. Надати  допомогу Драпалюк Світлані Вікторівні (проживає в м. 

Липовець по вул. 40 р. Перемоги, 5 кв.5) в розмірі 300 грн. на поховання сина 

Драпалюка Андрія Михайловича, який помер 18.08.2015 року,  на день смерті  

не працював, не досяг пенсійного віку та на обліку в центрі зайнятості  і 

пенсійному фонді не перебув. 

     Ідентифікаційний номер: 2981720941 

 

    2. Надати  допомогу Лановчуку Володимиру Володимировичу 

(проживає в м. Липовець по вул. Столярського, 3 кв.45) в розмірі 300 грн. на 

поховання батька Лановчука Володимира Миколайовича, який помер 

14.07.2015 року,  на день смерті  не працював, не досяг пенсійного віку та на 

обліку в центрі зайнятості  і пенсійному фонді не перебув. 

     Ідентифікаційний номер: 3363801475 

 

  3.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 жовтня 2015 року                                                                    № 116 

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 Лесі Українки: 
№ п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Попередній 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

1 Блажко Б.П. 3         1 Попередні адреси:  

вул. Нова, 1; 

Вул. Жданова, 1; 

Вул. Л. Толстого,1 

 

1.2  по вулиці Зелена: 
№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Попередній 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

17 Коростій А.І. і 

співвласники 

29, 21, 26         35 Попередня адреса:  

провулок Зелений, 28 (21) 

 

1.3  по вулиці Франка: 
№ 

п/п 

 

Прізвище користувача 

 

Попередній 

номер 

 

Присвоєн

ий номер 

 

Примітка 

 

1 4-х квартирний будинок 

(Лучишин, Чубатюк, 

Ластівка, Голуб) 

1         1а Попередня адреса:  

Б. Хмельницького, 2 

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. Леніна, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  lypovetsmr@gmail.com
 
 

                                     РІШЕННЯ 

Від   06 жовтня 2015 року                                                        № 117 
 

Про погодження впорядкування території   

 

 

    Розглянувши звернення Шмигуна Дмитра Анатолійовичу, щодо 

надання дозволу на благоустрій та впорядкування земельної ділянки 

(встановлення дитячого майданчика), за адресою: м.Липовець, вул. 

Незалежності, з метою поліпшення благоустрою та утримання об’єктів 

благоустрою у належному стані, керуючись Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», Правилами благоустрою, забезпечення 

чистоти і порядку в м. Липовець, затвердженими рішенням 31сесії 6 

скликання № 326  від 12.06.2012р., статтею 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Шмигуну Дмитру Анатолійовичу (адреса проживання: 

м.Липовець, вул. Ватутіна, 11), впорядкування земельної ділянки у 

м.Липовець, вул. Незалежності та подальше належне її утримання . 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Станіславського Ю.С. 
 

 

          Міський голова                                                   Микола МАЙДАНЮК 

 
Станіславський Ю.С.     
                                                

              Остапенко О.В. 

 

              Бойко О.О. 

 


