
                                                           
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради 

від 13 серпня 2015 р. 

засідання розпочато    о 14  год. 00 хв. 

засідання закінчилось о 14  год. 25 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. 

                                        Козачишин О.І.                Лебідь А.М. 

                                        Капущак М.Ю.                 Станіславський Ю.С.                                                             

                                        Дажура О.В.                 

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

 

                    

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

  

1/92. Про затвердження протоколу житлово-побутової комісії Липовецького 

РВ УМВС. 
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови 

 

2/93. Про зміну нумерації житлового будинку по вулиці Садовій. 
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

 

3/94. Про внесення змін до  організації громадських робіт у 2015 році. 
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови  

 

4/95. Про затвердження проектно-кошторисних    документацій 
Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови  

 

 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу житлово-побутової комісії 

Липовецького РВ УМВС. 
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови 



ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 92  додається, прийнято одноголосно. 
 

2.СЛУХАЛИ: Про зміну нумерації житлового будинку по вулиці Садовій. 
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 93  додається, прийнято одноголосно. 
 

3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  організації громадських робіт у 2015 

році. 
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: рішення № 94  додається, прийнято одноголосно.  

 

4.СЛУХАЛИ:  Про затвердження проектно-кошторисних    документацій 
Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови  

ВИРІШИЛИ: рішення № 95  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:  lipovecmr@qmail.com 

РІШЕННЯ 
 

Від   13 серпня 2015 року                                                                 №92 

 

 Про затвердження протоколу житлово-побутової 

 комісії Липовецького РВ УМВС 

 

Розглянувши протокол засідання житлово-побутової комісії при 

виконкомі міської ради від 12.08.2015 року, протокол засідання житлово-

побутової комісії Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області від 

10.08.2015 року №2, керуючись п.п. 8 ч. б  ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та пунктами 37, 58, 69 «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, ст. 58,122 Житлового кодексу Української РСР від 

30.06.1983 р.,  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 10.08.2015 року № 2 про 

розподіл житлових, підвальних та гаражних приміщень співробітникам 

Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області, додається. 

2. Виконкому міської ради оформити ордери на вселення співробітників 

Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області згідно з протоколом 

засідання житлово-побутової комісії Липовецького РВ УМВС України у 

Вінницькій області від 10.08.2015 року № 2. 

3.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


                                                             

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  13 серпня  2015 року                                                                    № 93 

 

Про зміну нумерації житлового  

будинку   по     вулиці    Садовій 

 

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

самоврядування в України», розглянувши звернення жителів міста щодо 

впорядкування адреси будівель, виконавчий комітет міської ради 

 

 

                                                  В И Р І Ш И В: 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської  ради від 

18.03.2015 року № 32 «Про впорядкування адреси будівель» та читати 

нумерацію  будівлі в новій редакції: 

 

          по вулиці  Садова  в новій редакції: 

№ п/п Прізвище 

користувача 

Існуючий 

номер 

Присвоєний 

номер 

Примітка 

1 Кравчук 

Олександр 

Володимирович 

1 5б  

 

 

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 13 серпня 2015 року                                                  №  94 

Про внесення змін до організації   

громадських робіт  у  2015 році 

 

З метою організації громадських робіт, відповідно до частини третьої 

статті 31 Закону України “Про зайнятість населення”, постанови Кабінету 

Міністрів України № 175 від 20 березня 2013р. «Про затвердження Порядку 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», згідно з 

Програмою зайнятості населення Липовецької територіальної громади 

м.Липовець на 2015 рік, затвердженою рішенням 74 сесії міської ради 6 

скликання від 23.01.2015 №833,  виконком міської ради  

 

 

                                             ВИРІШИВ: 

 

 

 

1 Затвердити види громадських робіт зі змінами в м. Липовець у 2015 

році, що  мають    тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути 

використані постійні робочі місця та вакансії, можуть виконуватися на 

умовах неповного робочого дня, мають економічну соціальну та екологічну 

користь для громади, надають можливість тимчасового працевлаштування 

безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої 

та кваліфікаційної підготовки (згідно з додатком №1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Станіславського 

Ю.С., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. 

 

 

          Міський голова                                         Микола Майданюк 

 
 

                 

                 Бойко О.О.                                                         

                 Остапенко О.В. 
                Тращук В.В. 

                                                                           

 



                                                                   Додаток №1 

                                                                       до рішення виконкому   

                                                                                                               від  13 серпня  2015р. № 94 

 

ПЕРЕЛІК 
видів громадських робіт, які  мають тимчасовий характер, 

економічну соціальну та екологічну користь для громади, надають 

можливість тимчасового працевлаштування безробітних,  фінансування 

яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття (далі — Фонд) рівними частинами пропорційно сумі 

витрат на їх організацію: 

 

        Благоустрій та озеленення територій населеного пункту, об’єктів 

соціальної сфери, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх 

смуг. 

Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані 

цвинтарів. 

 Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної 

сфери (навчальних закладів, дошкільних спортивних  навчальних закладів, 

закладів культури і охорони здоров’я, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих 

таборів, притулків для неповнолітніх та осіб без постійного місця 

проживання). 

 Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, а 

також догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у 

дитячих будинках та будинках для людей похилого віку. 

 Супровід інвалідів по зору. 

 Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку. 

 Роботи з відновлення та по догляду пам’яток архітектури, історії та 

культури. 

 Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та 

робота з документацією. 

 

 

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:  E-mail: lypovetsmr@gmail.com
                                            

 

РІШЕННЯ 
 

Від  13 серпня   2015 року                                                             № 95 
 

Про затвердження проектно- 

кошторисних    документацій 

 

  Заслухавши інформацію заступника міського голови Станіславського 

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

дорожніх покриттів  в місті Липовець, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 

1. Затвердити проектно-кошторисні документації: 

 

 

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Козацька 

(від буд. №18 до перехрестя з вул. Журавлина», кошторисною вартістю 

1003,872  тис. грн. 

 

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Пушкіна (від 

будинку №32 до перехрестя з вул. Столярського», кошторисною 

вартістю 741,120  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. 
                            


