УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради
від 18 березня 2015 р.
засідання розпочато о 09 год. 00 хв.
засідання закінчилось о 09 год. 45 хв.
В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Міський голова
Секретар виконкому міської ради
Члени виконкому: Лебідь А.М.
Тращук В.В.
Дажура О.В.
Станіславський Ю.С.

Майданюк М.І.
Остапенко О.В.
Капущак М.Ю.
Козачишин О.І.
Кицюк П.Д.
Фальківський С.В.

Запрошені: Бондаренко М.В. – директор КП «Комунсервіс»;
Бойко О.О. – завідувач відділом правової та кадрової роботи.
ПОРЯДОК

Д Е Н Н И Й:

1/27. Про проведення місячника з благоустрою і санітарної очистки міста.
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови

2/28. Про стан дотримання законодавства з питань соціального захисту
населення на підвідомчій території.
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови

3/29. Про включення до складу групи з охорони громадського порядку
Калетника В.П., Опанасюка П.П. та Перебейнос Л.В.
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови

4/30. Про проведення міського конкурсу «Інтелект міста 2015», приуроченого
Дню Європи.
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови

5/31. Про надання матеріальної допомоги жителям міста.
Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому

6/32. Про впорядкування адреси будівель.
Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому

7/33. Про надання дозволу на переведення адміністративної будівлі в
житловий будинок.
Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому

8/34. Про надання дозволу на зрізання дерев.
Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому

9/35. Про погодження впорядкування території у міському сквері.
Інформує: Бойко О.О. – завідувач відділом з правової та кадрової роботи

1.СЛУХАЛИ: Про проведення місячника з благоустрою і санітарної очистки
міста.
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: Бондаренко М.В., Майданюк М.І., Станіславський Ю.С.
ВИРІШИЛИ: рішення № 27 додається, прийнято одноголосно.
2.СЛУХАЛИ: Про стан дотримання законодавства з питань соціального
захисту населення на підвідомчій території.
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови

Зачитує присутнім інформацію про стан дотримання законодавства з
питань соціального захисту населення на підвідомчій території, додається.
ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення № 28 додається, прийнято одноголосно.

3.СЛУХАЛИ: Про включення до складу групи з охорони громадського
порядку Калетника В.П., Опанасюка П.П. та Перебейнос Л.В.
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: рішення № 29 додається, прийнято одноголосно.
4.СЛУХАЛИ: Про проведення міського конкурсу «Інтелект міста 2015»,
приуроченого Дню Європи.
Інформує: Тращук В.В. – заступник міського голови

ВИРІШИЛИ: рішення № 30 додається, прийнято одноголосно.
5.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги жителям міста.
Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому

ВИРІШИЛИ: рішення № 31 додається, прийнято одноголосно.
6.СЛУХАЛИ: Про впорядкування адреси будівель.
Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому

ВИРІШИЛИ: рішення № 32 додається, прийнято одноголосно.
7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на переведення адміністративної будівлі
в житловий будинок.
Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому

ВИРІШИЛИ: рішення № 33 додається, прийнято одноголосно.
8.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зрізання дерев.
Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому

ВИРІШИЛИ: рішення № 34 додається, прийнято одноголосно.
9.СЛУХАЛИ: Про погодження впорядкування території у міському сквері.
Інформує: Бойко О.О. – завідувач відділом з правової та кадрової роботи

ВИРІШИЛИ: рішення № 35 додається, прийнято одноголосно.

Міський голова

Микола Майданюк

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30

Від 18 березня 2015 року
Про проведення двомісячника
із благоустрою
міста

 2-34-50, 2-32-55;

E-mail: E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№ 27

У зв"язку із з проведенням щорічної соціально-екологічної акції
"Зробимо Україну чистою -2015" , відповідно до ст. 33, 40 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Правилами благоустрою,
забезпечення чистоти і порядку в м. Липовець, затвердженими рішенням
31сесії 6 скликання № 326 від 12.06.2012р., на виконання Програми
соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік, з метою виховання
дбайливого ставлення до довкілля, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.Організувати двомісячник із благоустрою міста " ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ" з
11 березня по 11 травня 2015 року, у зв"язку з чим провести ряд заходів
(план заходів додається, додаток №1).
2.Комунальному підприємству "Комунсервіс"( Бондаренко М.В.) розпочати
роботу щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста та
впорядкування діючого міського сміттєзвалища.
3.Керівникам підприємств та установ міста провести суботники та толоки
щодо впорядкування й благоустрою прилеглих територій.
4. Орендарям водних об"єктів Р.Марківський, М.Козак, В.Притула,
О.Шевчук привести в порядок природоохоронні зони, прилеглі до водного
плеса, обладнати місця для відпочинку.
5.Оголосити міський конкурс на краще підприємство, установу, будинок,
двір, затвердити положення про проведення конкурсу (додаток 2).
6. Затвердити акт обстеження стану комунальних доріг по м. Липовець
Вінницької області, додається.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на Тращук В.В., заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів, про хід виконання
його доповісти у травні 2015 року.
Міський голова
Остапенко О.
Бойко О.О.
Станіславський Ю.С.

Микола Майданюк

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Липовецької міської
ради
від 18 березня 2015 року №27

ПЛАН ЗАХОДІВ
з організації та проведення двомісячника із благоустрою міста
" ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ"
№
п/п

Зміст заходів

Терміни
виконання

1.

Організувати збори
керівників ОСББ та
будинкових і вуличних
комітетів
Керівникам підприємств і
установ провести заходи із
впорядкування прилеглих
територій.
Насадити парк , замовити
саджанці у
"Липовецьрайагроліс"
Впорядкувати територію
сквера (верхній).

До
20.03.2015

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10

11

Розпочати роботи із
впорядкування паркової
зони відповідно до проекту з
розвитку вело- туризму.
Впорядкувати
природоохоронні зони
прилеглі до артезіанських
свердловин.
Почистити бордюри,
побілити дерева на території
міста
Насадити квіти на газонах
міста по вул. Героїв
Майдану, Василя
Липківського, Шевченка.
Насадити квіти у сквері
(верхній).
Забезпечити систематичне
вивезення твердих
побутових відходів з
прибудинкових територій в
місті.
Благоустроїти територію
стадіону /відремонтувати

Відповідальні за
виконання
Остапенко О.В.
Бондаренко М.В.

Протягом
Остапенко О.О.
двомісячника
До 1.05.2015
До 1.05.2015

-"-

-"-

Бондаренко М.В.,
молодіжний
виконком
Молодіжний
виконком, КП
"Комунсервіс"
Виконавець робіт
ТОВ "Леон-Ш", КП
"Комунсервіс"
КП
"Липовецьводоканал"

До 15 квітня
2015 року

КП "Комунсервіс"

До 15 квітня
2015 року

КП "Комунсервіс"

До 09 травня
2015 року
Постійно

КП "Комунсервіс" ,
молодіжний
виконком.
КП "Комунсервіс"

Квітеньтравень

СТ "Колос", Дирекція
ДЮСШ

Примітка

12

13

14

15

16

17.

18.

19.

20.

лавочки, пофарбувати їх/
Провести роз"яснювальновиховну роботу в дитячих
дошкільних установах на
теми екології та підтримання
належної чистоти і порядку
на прилеглих територіях
Розчистити дерева та кущі,
які ростуть на
прибудинкових територіях
багатоквартирних будинків ,
в парку
Провести суботники та
недільники по
впорядкуванню територій 5ти громадських кладовищ
/вирубати чагарники,
відремонтувати огорожу, на
центральному-замінити її/
зняти старі та сухі дерева,
відремонтувати ритуальні
майданчики.
Відремонтувати дитячі
майданчики, пофарбувати їх
Виконати роботи із
благоустрою територій
Меморіалу Слави, обеліска,
пам"ятників, братських
могил та могил невідомих
солдат
Побілити зовнішні стіни
КНС, благоустроїти
територію . Звільнити від
стихійних сміттєзвалищ
територію очисних споруд.
Провести акцію «Посади
своє дерево».
Висадити дерева, кущі на
території житлових масивів,
шкіл, колегіуму, дитячих
садків та біля стадіону.
Систематично проводити
рейди щодо виявлення
порушників благоустрою,
притягувати їх до
адміністративної
відповідальності.
Здійснити поточний ремонт
об"їздної дороги по вул.
Кірова, Нєкрасова.

Постійно

Завідуючі ДНЗ
«Сонечко»і
"Малятко"

До 15 квітня
2012 року

КП"Комунсервіс"

До 1 травня
2015 року

КП"Комунсервіс"

До 14 квітня
2015 року

КП "Комунсервіс",
д/с "Малятко",
"Сонечко"
КП "Комунсервіс",
ГО "Патріот",
ЗОШ міста,

До 15 квітня
2015 року

До 15 квітня
2015 року

ДП КП
"Липовецьводоканал"

До01.03.2015
року

КП "Комунсервіс",
"Липовецьрайагроліс"

Постійно

КП "Комунсервіс",
дільничні інспектори.

2 квартал
2015 р.

КП "Комунсервіс"

Заступник міського голови

Валентина Тращук
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Липовецької
міської
ради
від 18 березня 2015 року №27

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення під час двомісячника із благоустрою міста " ЧИСТИЙ
ЛИПОВЕЦЬ" конкурсу на краще підприємство, установу, двір, будинок,
багатоквартирний будинок, вулицю
1.Мета та завдання.
Виховання у липівчан духу патріотизму, любові до рідного міста,
дотримання ними Правил благоустрою, бажання зробити місто населеним
пунктом зразкового порядку. З метою озеленення населеного пункту,
сприяти розвитку творчості мешканців міста у облаштуванні житла,
прилеглих до будівель територій, вулиць .
2.Керівництво проведенням конкурсу.
Керівництво проведенням конкурсу здійснює оргкомітет, затверджений
міським головою.
3.Термін проведення конкурсу та підведення його підсумків .
Конкурс проводиться в місті з дня оголошення двомісячника із благоустрою
міста ( рішення виконкому від 18 березня 2015 року № 27).
Підсумки конкурсу підводяться на засіданні оргкомітету при участі в
ньому переважної більшості членів і результати оголошуються на
святкуванні 14 річниці міста та в засобах масової інформації.
4.Учасники конкурсу.
Учасниками конкурсу можуть бути підприємства та установи міста, власники
прибудинкових садиб, підприємці, власники будівель, багатоповерхівок
міста Липовець.
5.Система проведення конкурсу та визначення переможців.
Конкурс проводиться серед підприємств, установ міста, прибудинкових
садиб, багатоповерхівок міста відповідно до поданих заявок в усній чи
письмовій формі. Переможець обирається при найбільшій кількості голосів
визначених при голосуванні. Матеріали підведення конкурсу оформляються
протоколом, який підписують присутні на засіданні члени оргкомітету.
6.Нагородження переможців конкурсу.
Нагородження переможців конкурсу відбувається за рахунок коштів
місцевого бюджету із врученням грамоти міської ради та цінного подарунка
вартістю 1тис. гривень на урочистостях з нагоди 14 річниці міста .
Керуюча справами виконкому

Олена Остапенко

Інформація
про стан дотримання законодавства з питань соціального захисту населення
на підвідомчій території
Питанням дотримання законодавства з питань соціального захисту громади
виконавчим комітетом міської ради та її апаратом приділяється певна увага.
З метою поліпшення соціального захисту малозахищених категорій населення на
території міста, сесією Липовецької міської ради прийнято програму "Соціальний захист
територіальної громади міста на 2015 рік". В бюджеті міської ради на 2015 рік закладено
на виконання програми 20 тис. грн. бюджетних коштів. Крім того, з метою поліпшення
умов проживання та соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни, в зв"язку із
70 річницею з Дня Перемоги, прийнято Програму "ВЕТЕРАН 2015" на реалізацію якої з
бюджету виділено кошти в сумі 10 тис. грн. Вони передбачені на матеріальні допомоги
для лікування , підписку періодичних видань ветеранам та інше.
Робота виконкому міської ради, комісій при ньому, громадських формувань
спрямовується на реалізацію цих програм, виконання законодавчих актів з питань
соціального захисту громадян.
Відповідно до чинного законодавства, що стосується питань соціального захисту та
Закону України " Про місцеве самоврядування" в частині повноважень, виконком міської
ради організовує роботу щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх, надає допомогу
у підготовці документів на встановлення пільг і допомог, пов'язаних з охороною
материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей; сприяє у
необхідних випадках громадянам у призначенні їм пенсій. Виконком сприяє також
одержанню одноразової допомоги громадянам, що постраждали від стихійного лиха;
вживає заходів щодо влаштування в будинки інвалідів громадян, які мають потребу в
цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, тощо.
При виконкомі міської ради працює комісія із захисту прав дитини, робота якої
направлена на захист інтересів і прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки.
Питання здійснення опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування
вирішуться на засіданнях комісії та виконавчого комітету.
На обліку в Липовецькій міській раді перебуває 6 дітей, позбавлених піклування
батьків. В цьому році направлено на тимчасове перебування до м. Вінниці у
реабілітаційний центр 2 дітей ( Гордієнко Мар"яна та В"ячеслав) батьки яких ухиляються
від виконання батьківських обов"язків. Виконком міської ради сприяє встановленню
опікунства над неповнолітніми Ситник А., Ганджин А. та Віннічук В.
Відповідно до Програми соціального захисту громади, за заявами липівчан,
надається матеріальна допомога на лікування та в зв"язку із важким становищем окремих
сімей. Протягом 2014 року 121 громадянин із малозабезпечених сімей та сімей воїнів
АТО одержав матеріальну допомогу на загальну суму 55тис. 200 грн.
За допомогою депутатського активу обстежено умови проживання 123 мешканців
міста, які знаходились в скрутному життєвому становищі. Складені акти направлено для
розгляду в районну державну адміністрацію, раду, управління праці та соціального
захисту населення. Завдяки проведенню акції "Ти можеш їм допомогти" (це благодійні
кошти зібрані в апараті міської ради), яка традиційно проводиться щорічно напередодні
Дня людей похилого віку, 3 хворих липівчан отримали допомогу на загальну суму 2700
грн., 8 мобілізованих отримали в середньому по 500 грн. ( загальна сума 4050 грн.).

Чималу допомогу у соціальній підтримці громади надає міська рада ветеранів у
тісній співпраці з керівниками та підприємцями міста. До новорічних свят вдови загиблих
солдат, учасники ВВ війни одержали олію, учасники бойових дій - борошно, Ветерани
Великої Вітчизняної війни - грошову матеріальну допомогу та цукор.
У травні 2014 року до Дня Перемоги виконкомом міської ради надано матеріальну
допомогу ветеранам ВВ війни на суму 1,8 тис. грн. . При підтримці підприємців до Дня
Перемоги сформовано солдатські пайки орієнтовною вартістю 140 грн. кожен. За кошти
місцевого бюджету підписано періодичну пресу інвалідам війни, учасникам бойових дій
на рік.
Всього на території міської ради проживають 2198 пенсіонерів, 59 одиноких
престарілих громадян, 219 учасників війни, 765 дітей війни, 14 інвалідів Великої
Вітчизняної війни, 44 учасників бойових дій ВВв, 2 вдови прирівняних до вдів загиблих
воїнів у роки ВВв, ліквідатори аварії на ЧАЕС в т.ч. 1 категорії - 7 чол., 2 кат. - 13 чол., 3
категорії - 19 чол, 27 воїнів-інтернаціоналістів, 29 дітей-інвалідів, 59 сімей, в яких
проживають троє та більше дітей, 10 дітей, які проживають у сім"ях, що перебувають у
кризовому стані, 26 дітей, у яких батьки знаходяться за кордоном, 6 дітей, позбавлених
батьківського піклування, 1 дитина-сирота, 3 дітей, які схильні до правопорушень.
Обстежено умови проживання та створено бази даних сімей ветеранів війни,
багатодітних родин , що опинились в складних життєвих обставинах.
З метою забезпечення Ветеранів Великої Вітчизняної війни твердим паливом та
скрапленим газом за погодженням голови ради ветеранів складаються списки осіб, яким
надаються пільги на придбання твердого палива, проводиться робота щодо виявлення
бажаючих одержати талони на придбання вугілля чи отримати пільгу в готівковому
еквіваленті.
Компенсацію на скраплений газ одержують щорічно 100 відсотків ветеранів, які
мають право на таку пільгу. Організовано завезення безкоштовних дров КП Комунсервіс".
В цьому році завезено їх у сім"ю солдата, що перебуває в зоні АТО: В.Цибровського( пр.
Свердлова), багатодітній сім"ї Цвях Р.П. (вул. Островського), інваліду дитинства Ломачук
Л. (вул. Лермонтова), сім"ям , що перебувають у складних життєвих обставинах: Мотрук
А.В.(Ломоносова, 29), Гогусь Л. І.(вул.Весняна).
За клопотанням комітету ветеранської організації міста, ветерани Великої
Вітчизняної щорічно оздоровлюються на базі районної лікарні, обласного госпіталю.
Протягом минулого року поправили своє здоров"я відповідно 6 та 1 ветеран.
На території Липовецької міської ради проживає 27 осіб, які мають статус
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Виконком міської ради
проводить певну роботу щодо їх соціального захисту та бере участь у проведенні
районних заходів з цього питання. З районного бюджету цій категорії осіб у минулому
році 5 надано допомог на суму 1.5 тис.грн., з міського 2 особам на суму 400 грн. Щорічно
до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС надається матеріальна
допомога учасникам ліквідації. В цьому році теж передбачені кошти на ці заходи в сумі
1200 грн.
В аптечному закладі ПП Довгаль П.О. проводиться пільгове забезпечення ліків
осіб, які брали участь у ліквідації наслідків на ЧАЕС 1 і 2 категорій.
В 2014 р. було оздоровлено в лікувальних закладах 6 осіб 1 кат., 1 особа -2 категорії
з цієї категорії липівчан. Надано 1 путівку в санаторій матері і дитини.
При виконкомі міської ради працює опікунська рада . В даний час вона працює над
оформленням мешканця міста Тарабан О., інваліда 2 групи у Тиврівський будинокінтернат. Проводиться відповідна робота з сім"ями, що перебувають у кризовій ситуації.
Створено базу даних таких сімей та вивчено умови їх проживання. Нещодавно з цією
метою відвідано сім"ї Гордієнко Т., Ситник О., Барчук Т., Гогусь Л., складено акти
обстеження їх матеріально-побутових умов.

Певна робота проведена виконкомом міської ради щодо оздоровлення дітей під
час літніх канікул. В минулому році оздоровлено у санаторіях та таборах відпочинку,
обласній лікарні відновного лікування - 64 дитини.
Значну долю матеріальних допомог в минулому році надано мобілізованим
липівчанам , які захищають єдність та цілісність держави на сході України. Всього 49
чоловік цієї категорії та членів їх сімей отримали матеріальну допомогу з міського
бюджету на загальну суму 38 тис. грн.
Велику підмогу у вирішенні питань соціального захисту надає виконкому
громадська організація "Фонд громади міста Липовець", яка займається написанням
проектів з цією метою та залученням коштів з різних бюджетів в т.ч.і з-за кордону. За рік,
мобілізованим у зону АТО липівчанам та їх сім"ям, Фондом надано матеріальної
допомоги у грошовому виразі на суму 81 тис.457 грн. Крім того, завдяки співпраці Фонду
із Асоціацією українців в Естонії, надано допомоги необхідними речами ( шапки, білизна,
ліки,окуляри,шоломи, светри та ін..) на загальну суму 127 тис.600 грн. та 2 медичні
рюкзаки вартістю 1200 Є.
Допомагає виконкому у цій справі і молодіжний виконком міської ради Юними
волонтерами було організовано збір теплих речей для воїнів АТО та дітей
Староприлуцької допоміжної школи-інтернату. Також зібрано продукти харчування та
кошти в сумі 4556 грн., які теж передано солдатам на придбання бронежилетів.
Виконком міської ради, комісії при ньому, громадські формування та об"єднання і
надалі роботу спрямовуватимуть на дотримання законодавства з питань соціального
захисту громади.

Заступник міського голови

Валентина Тращук

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30

 2-34-50, 2-32-55;

Від 18 березня 2015 року
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Про стан дотримання законодавства
з питань

соціального

захисту

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», іншими нормативними документами з питань
соціального захисту населення виконкомом міської ради, комісіями при
виконкомі проводиться відповідна робота щодо вирішення питань
соціального захисту на території міста.
Щорічно приймається Програма соціального захисту населення на
реалізацію якої закладаються кошти в міському бюджеті. Відповідно до
Програми виконкомом міської ради ветеранам Великої Вітчизняної війни
проведено передплату періодичних видань, надається матеріальна допомога
до Дня Перемоги, в косметичному ремонті будівель, завезенні палива.
Створено бази даних багатодітних сімей, дітей, що перебувають під
опікою, дітей - сиріт, сімей, які опинились у кризовому становищі.
Відповідно до їх потреб обстежуються умови проживання та надається
матеріальна допомога.
Разом з тим, в місті відсутнє соціальне житло для пільгових категорій
населення. Вимагає розширення мережа дошкільного виховання міста, на
черзі перебувають близько 100 дітей. Потребує значного поліпшення і
інфраструктура міста.
Враховуючи вище зазначене, на
України «Про місцеве самоврядування
захисту населення міста на 2015 рік,
захисту малозабезпечених жителів міста,
В И Р І Ш И В:

виконання п.16 ч.1 ст.43 Закону
в Україні», Програми соціального
з метою поліпшення соціального
виконком міської ради

1.Роботу виконавчого комітету, комісій при виконкомі у співпраці з
громадськими організаціями, соціальними службами, і надалі спрямовувати
на реалізацію міської програми соціального захисту населення міста та інших
соціальних програм прийнятих радою.
2. Сприяти завершенню реконструкції дитячої дошкільної установи №1 із
залученням коштів інших бюджетів.
Виконком міської ради
3. Сприяти роботі громадських організацій ветеранів ВВ війни,
ГО"Світанок", "Патріот", "Гармонія", «МОНАК», «Добро творящі», спілці
чорнобильців, воїнів-інтернаціоналістів, Липовецького Фонду громади.
Виконком міської ради
4. Продовжити практику надання
матеріальної допомоги соціально
незахищеним ветеранам війни і праці, дітям війни, громадянам похилого
віку, інвалідам, реабілітованим, постраждалим від аварії на Чорнобильській
АЕС, сиротам, багатодітним сім’ям з дітьми, дітьми-інвалідами,особам,
звільненим з місць позбавлення волі та іншим категоріям громадян міста.
Виконком міської ради
5. Продовжити розвиток мережі громадських організацій та співпрацю із
закладами, організаціями, що проводять соціальну роботу та надають
соціальні послуги різного виду відповідно до стандартів соціальних послуг.
Виконком міської ради,

Заступник міського голови В.Тращук

6.У загальноосвітніх школах міста, дошкільних навчальних установах
проводити курс бесід на теми «Інваліди: етичне спілкування, супровід,
допомога", "Особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав,
особистості та гідності", відповідно до Конвенції про права інвалідів.
Дирекції шкіл

Заступник міського голови В.Тращук

7. Продовжити роботу із створення безперешкодного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та
громадського призначення, соціальної інфрастуктури.
Виконком міської ради,

Керівники підприємств

8.Контроль за виконанням рішення покласти на заст. міського голови
Тращук, про що доповісти виконкому міської ради у грудні 2015 року.
Міський голова
Микола Майданюк
Остапенко О. В.

Бойко О.О.

Тращук В.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30

 2-34-50, 2-32-55;
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Про включення до складу групи з охорони
громадського порядку Калетника В.П.,
Опанасюка П.П.

та Перебейнос Л.В.

Розглянувши заяви гр. Калетника В.П., 1955 року народження, освіта
вища, підприємця, проживає в м. Липовець, вул. В.Липківського 4/2,
Опанасюка П.П.,1949 р.н.,пенсіонера, проживає в м. Липовець, вул.Шевченка
15, кВ.7 та гр. Перебейнос Л.В.,1964 р.н., педагога-організатора Іваньківської
ЗОШ 1-3 ст., проживає в м. Липовець, вул. Столярського, 6 , про включення
їх до складу групи з охорони громадського порядку, враховуючи положення
Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і
державного кордону", Статуту громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону, виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Включити до складу групи з охорони громадського порядку при міській
раді
Калетника Василя Петровича, Опанасюка Павла Петровича та
Перебейнос Людмилу Володимирівну.
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Тращук В.В. включити Калетника В.П., Опанасюка П.П. та Перебейнос Л.В.
після проходження інструктажу, до графіка чергування у квітні 2015 року.
Міський голова
Остапенко О.О.
Бойко О.О.
Тращук В.В.

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;
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РІШЕННЯ
Від 18 березня 2015 року
Про проведення міського конкурсу
" Інтелект
міста
2015 ",
приуроченого Дню
Європи

№ 30

З метою пошуку, підтримки та залучення обдарованої молоді до
активної суспільної діяльності, самоусвідомлення своєї ролі та підвищення
реального впливу на зміни, які відбуваються у суспільстві, а також залучення
значної кількості молоді до вивчення точних наук - фізики , математики та
інформатики, відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве
самоврядування" виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести міський конкурс « Інтелект міста 2015 » (далі – Конкурс).
2. Затвердити Умови проведення міського конкурсу " Інтелект міста 2014 "
та склад організаційного комітету із його проведення (додається).
3. Керуючій справами виконкому Остапенко О.В. інформувати молодь міста
про умови проведення конкурсу в десятиденний термін з дня прийняття
цього рішення.
4. Здійснити нагородження переможців конкурсу " Інтелект-2015" з коштів
міського бюджету та інших не заборонених законодавством коштів .
5 Фінансово - господарському відділу міської ради забезпечити фінансування
нагородження переможців конкурсу грамотами міської ради та грошовими
преміями в сумі 3 тис.грн.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на Тращук В.В., заступника
міського голови.
Міський голова
Остапенко О.В.

Микола Майданюк
Бойко О.О.

Баранчук Л.І.

Тращук В.В.

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Липовецької
міської
ради
від 18 березня 2015 року №

Умови проведення міського конкурсу « Інтелект міста 2015»
1. Провести Конкурс "Інтелект міста 2015" з 20 квітня по 20 травня 2015 року серед
молоді випускних класівЛиповецьких загальноосвітніх шкіл та колегіуму ім.. Василя
Липківського.
2.Засновником конкурсу вважати виконавчий комітет Липовецької міської ради та нашого
земляка , доктора математичних наук Львівського педагогічного університету ,
Володимира Щедрика.
3.З метою розвитку інтелектуальних здібностей молоді старших класів, визначення
кращого випускника 9, 11 кл. у галузі точних наук: фізики , математики, інформатики,
започаткувати вручення Премії переможцям конкурсу. Розмір винагороди встановити у
сумі 1 тис. грн. кожному без суми податку на доходи з фізичних осіб. Він може бути
зміненим і визначається Засновниками Премії щороку.
4.За проведення
процедури конкурсу та преміювання переможців
відповідає
організаційний комітет у складі: Валентина Тращук, заступник міського голови, Дмитро
Черепашук, директор ЗОШ №2, депутат міської ради, Михайло Капущак, директор
колегіуму, член виконкому міської ради, Олена Балега, директор ЗОШ №3, Олена
Остапенко , секретар виконкому, Лідія Баранчук , в.о. зав. фінансово-господарським
відділом , Анна Слободян, голова молодіжного виконкому міської ради.
5.Почесними учасниками процедури нагородження вважати організаторів заходу,
міського голову Миколу Майданюка та доктора математичних наук, Володимира
Щедрика.
6.Куратором конкурсу вважати Остапенко О.В., керуючу справами (секретар) виконкому.
До його обов’язків належить: розповсюдження інформації про конкурс (щорічно до
01січня наступного року ), збір подань дирекцій загальноосвітніх шкіл щодо відзначення
переможців конкурсу, організація урочистостей з нагоди вручення премії.
7.Подання на учасників конкурсу із точних наук подавати до 20.04. 2015 року в оргкомітет
(м. Липовець, вул. Липківського , 30, міська рада) дирекціям шкіл із зазначенням
характеристики учасника конкурсу, написаної учителем із даного предмету та поданням із
відділу освіти.
8. Переможцем конкурсу вважати молоду людину, яка досягла вагомих результатів у
освоєнні точних наук : фізики , математики, інформатики.
9. Конкурс проводити із врахуванням наступних критеріїв: характеристика на учасника
конкурсу, участь у шкільних олімпіадах, досягнення позитивних результатів у конкурсах
вищого рівня із даних предметів, участь у громадському житті.
10. Вручення премії та грамоти переможцям конкурсу проводити на святі останнього
дзвоника.
Заступник міського голови

Валентина Тращук

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: E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РІШЕННЯ
Від 18 березня 2015 року
№ 31
Про надання матеріальної
допомоги жителям міста
Відповідно до пункту 2 частини Б статті 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення громадян про
надання матеріальної допомоги, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу жителям міста:
1.1. Бугері Михайлу Сергійовичу – вул. Столярського, 3/29
в зв’язку з важким матеріальним становищем
Ідентифікаційний номер: 3140600636
- 400 грн.
1.2. Дмитрук Марії Микитівні – вул. Г. Майдану, 8
пенсіонерка, на лікування
Ідентифікаційний номер: 1009704321

- 200 грн.

1.3. Українцю Олегу Миколайовичу – вул. 40 р. Перемоги, 4/8
на лікування батька
Ідентифікаційний номер: 2489819598
- 200 грн.
1.4. Царук Наталії Михайлівні – вул. Шевченка, 16/1
сім’я переселенців з Чорнобильської зони, на лікування
Ідентифікаційний номер: 2350912549
- 200 грн.
1.5. Чорній Галині Григорівні – вул. Калініна, 11
пенсіонерка, на лікування
Ідентифікаційний номер: 1373616881

- 200 грн.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Тращук В.В.
Міський голова
Бойко О.О.
Остапенко О.В.

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: E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РІШЕННЯ
Від 18 березня 2015 року
Про впорядкування адреси будівель

№ 32

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:
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 будівлі в новій
редакції:
1.1 по вулиці Фрунзе в новій редакції:
№ п/п
Прізвище
Існуючий номер
Присвоєний
Примітка
користувача
номер
27

Васил'єв В.О.

30, 26

10

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 31.01.2008
року № 5 «Про впорядкування нумерації будівель в місті Липовець» та читати
нумерацію будівлі в новій редакції:
2.1 по вулиці Столярського в новій редакції:
№ п/п
Прізвище
Існуючий номер
Присвоєний
Примітка
користувача
номер
26

Андрусина В.Ф.

30, 32

32

3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.10.2009
року № 154 «Про впорядкування нумерації будівель в місті Липовець» та
читати нумерацію будівлі в новій редакції:
3.1 по вулиці Суворова в новій редакції:
№
Прізвище
Існуючий Присвоєний
Примітка
п/п
користувача
номер
номер
Адреса земельної ділянки по
вул. Суворова змінилась з №18
на № 26
4. Присвоїти адресу житловому будинку, власником якого є Кравчук Олександр
Володимирович: вул. Садова, 5б, місто Липовець.
17

Цивилюк А.М.

24, 18

26

Міський голова

Микола Майданюк

Бойко О.О.

Остапенко О.В.

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: E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РІШЕННЯ
Від 18 березня 2015 року

№33

Про надання дозволу на переведення
адміністративної будівлі в житловий будинок
Відповідно до статті 59 Закону України «про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись Положенням про порядок переведення житлових
будинків, приміщень /квартир/ у нежитлові та навпаки, яке затверджено
рішенням виконавчого комітету від 26.02.2013 року №15 та п.3 ст.31 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши
звернення Липовецького районного відділу УМВС від 11.03.2015 року
№2363 та врахувавши декларації про готовність об’єкта до експлуатації
реконструкції адмінбудівлі під житловий будинок від 25.02.2015 року №ВН
142150560086, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Затвердити проект «Реконструкції адмінбудівлі в 10-ти квартирний
житловий будинок по вул. Василя Липківського, 29 в м. Липовець,
Липовецького району, Вінницької області» Липовецькому районному відділу
УМВС (начальник полковник міліції Фіногенов В.В.).
2. Надати дозвіл Липовецькому районному відділу УМВС (начальник
полковник міліції Фіногенов В.В.) на переведення адміністративної будівлі,
яка розміщена за адресою: вул. Василя Липківського, 29 місто Липовець, у
10-ти квартирний житловий будинок.
3. Рекомендувати Липовецькому РВ УМВС звернутись до районної
реєстраційної служби щодо оформлення правовстановлюючих документів на
будинок.
Міський голова
Бойко О.О.
Остапенко О.В.

Станіславський Ю. С.

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: E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РІШЕННЯ
Від 22 квітня 2015 року
Про надання дозволу
на зрізання дерева

№

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 відношення КП
«Комунсервіс» від 05.03.15 р., виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати дозвіл КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.) на:
1.1 знесення 1 дерева породи береза по вул. Василя Липківського (в
парку), яке сухостійне та аварійне.
2. Роботи по знесенню дерев та вивезенню деревини провести протягом
квітня 2015 року.
3. Після проведення робіт із знесення дерева очистити територію від
гілок і деревини.
4. КП «Комунсервіс» ( директор Бондаренко М.В.) знесену деревину
при зрізанні дерева оприбуткувати і відобразити необхідні операції у
бухгалтерському обліку.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Станіславського Ю.С. та про хід його виконання доповісти у травні
2015 року.
Міський голова
Станіславський Ю.С.
Бойко О.О.
Остапенко О.В.

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: E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РІШЕННЯ
Від 18 березня 2015 року
Про погодження впорядкування
території у міському сквері

№ 35

