УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради
від 17 вересня 2015 р.
засідання розпочато о 09 год. 15 хв.
засідання закінчилось о 09 год. 30 хв.
В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Міський голова
Майданюк М.І.
Секретар виконкому міської ради
Остапенко О.В.
Члени виконкому: Лебідь А.М.
Тращук В.В.
Бабич В.В.
Трофимчук Г.І.
Капущак М.Ю.
Станіславський Ю.С.
Дажура О.В.
Запрошені: Бойко О.О. – завідувач відділом правової та кадрової роботи.
ПОРЯДОК

Д Е Н Н И Й:

1/105. Про надання дозволу на внесення змін до проектно-кошторисної
документації.
Інформує: Станіславський

Ю.С. – заступник міського голови

1.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на внесення змін до проектнокошторисної документації.
Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення № 105 додається, прийнято одноголосно.
Різне: Капущак М.Ю. – в Липовецькому колегіумі викладається предмет
автосправа. Але виникла проблема з місцем навчання майбутніх шоферів. До
тієї земельної ділянки, яку мені рекомендувала сесія міської ради, мене не
допускають. На сьогодні школа маже втратити ліцензію, і постраждають
наші діти. Наступне питання – це спорудження каналізаційної системи
музичною школою на проїжджій частині території колегіуму.
Майданюк М.І. – ці питання не вирішує виконком, ці питання необхідно
виносити на сесію, ми знаємо ваші проблеми, шукаємо різні земельні ділянки,
якими ви могли б скористатись.
Міський голова

Микола Майданюк

УКРАЇНА
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 17 вересня 2015 року

№ 105

Про надання дозволу на внесення змін до
проектно-кошторисної документації
Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
заслухавши
інформацію
заступника
міського
голови
Станіславського Ю. С. з даного питання, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Внести зміни до проектно-кошторисної документації «Будівництво
системи водопостачання із підвідним водогоном по вул. Б. Хмельницького,
Тихій в м. Липовець» шляхом приведення у відповідність технічних
характеристик водогонів (діаметрів труб) до потенційних обсягів споживання
води місцевими жителями та насосного і електричного обладнання
свердловини до її потужності.
2. Провести в установленому чинним законодавством порядку
експертизу перерахованої в результаті внесення змін проектно-кошторисної
документації.
3. Перераховану та погоджену відповідними органами державної влади
проектно-кошторисну
документацію
подати
на
затвердження
в
установленому чинним законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Станіславського Ю.С.

Міський голова
Станіславський Ю. С.
Остапенко О. В.
Бойко О. О.

Микола Майданюк

