
                                                             
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 
засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради 

від 22 квітня  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: Лебідь А.М.                     Тращук В.В. 

                                        Бабич В.В.                        Кісіль Л.М.                

                                        Дажура О.В.                    Фальківський С.В.                                                                 

                                        Станіславський Ю.С.       

                                         

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

                    Жук А. – секретар молодіжного виконкому; 

                    Баранчук Л.І. - провідний спеціаліст фінансово-господарського  

                                               відділу виконкому міської ради; 

                    Шашківський М.М. - голова ради ветеранів міста. 

 

                 

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

 

1/40. Про план роботи виконавчого комітету Липовецької міської                

ради  на  другий  квартал  2015 року  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

2/41. Про підсумки виконання бюджету за І квартал 2015 року.  
 Інформує: Баранчук Л.І. –  провідний спеціаліст фінансово-господарського відділу 

виконкому міської ради 



3/42. Про підготовку до відзначення на території міської ради 70-ої річниці з 

Дня Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої 

світової війни. 
Інформує: Тращук В.В. – заступник  міського голови  
 

4/43. Про дотримання законодавства з питань охорони праці, підвищення 

рівня промислової безпеки та проведення Тижня з охорони праці. 
Інформує: Тращук В.В. – заступник  міського голови  
 

5/44. Про надання матеріальної допомоги жителям міста. 

Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому   

                      

6/45. Про надання дозволу на зрізання дерев. 

Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому 

 

7/46. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому 

 

8/47. Про направлення малолітньої дитини  до Вінницького будинку дитини 

за згодою матері. 

Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому 

 

9/48.  Про присвоєння адреси будівлям та найменування місцевості. 

Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому 

 

10/49. Про  затвердження рішення конкурсної комісії з визначення виконавця 

послуг з перевезення твердих побутових відходів на території міста 

Липовець. 
 Інформує: Бойко О.О. – завідувач відділом з правової та кадрової роботи виконкому 

міської ради  

 

11/50.Про зняття з квартирного обліку Кордона О.В. 

 Інформує: Тращук В.В. – заступник  міського голови  
                                                           

 

1.СЛУХАЛИ:   Про план роботи виконавчого комітету Липовецької міської                

ради  на  другий  квартал  2015 року  
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 40  додається, прийнято одноголосно.                                                                                                 

 



2.СЛУХАЛИ:   Про підсумки виконання бюджету за І квартал 2015 року.  
 Інформує: Баранчук Л.І. –  провідний спеціаліст фінансово-господарського відділу 

виконкому міської ради 

 Інформує присутніх членів виконкому про підсумки виконання 

бюджету за І квартал 2015 року (інформація додається). 

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 41  додається, прийнято одноголосно.                                                                                                 

 

3.СЛУХАЛИ:   Про підготовку до відзначення на території міської ради 70-ої 

річниці з Дня Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення 

Другої світової війни. 
Інформує: Тращук В.В. – заступник  міського голови  
               Зачитує проект рішення про підготовку до відзначення на 

території міської ради 70-ої річниці з Дня Перемоги над нацизмом у Європі 

та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. 

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 42  додається, прийнято одноголосно.                                                                                                 

 

4.СЛУХАЛИ: Про дотримання законодавства з питань охорони праці, 

підвищення рівня промислової безпеки та проведення Тижня з охорони праці. 
Інформує: Тращук В.В. – заступник  міського голови  
ВИРІШИЛИ: рішення № 43  додається, прийнято одноголосно.                                                                                                 

 

5.СЛУХАЛИ:   Про надання матеріальної допомоги жителям міста. 

 Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому   

  ВИРІШИЛИ: рішення № 44  додається, прийнято одноголосно.                                                                                                                 

6.СЛУХАЛИ:   Про надання дозволу на зрізання дерев. 

Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 45  додається, прийнято одноголосно.                                                                                                 

7.СЛУХАЛИ:   Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 46  додається, прийнято одноголосно.                                                                                                 

 



8.СЛУХАЛИ:   Про направлення малолітньої дитини  до Вінницького 

будинку дитини за згодою матері. 

Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 47  додається, прийнято одноголосно.                                                                                                 

 

9.СЛУХАЛИ:   Про присвоєння адреси будівлям. 

Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому 

ВИРІШИЛИ: рішення № 48  додається, прийнято одноголосно.                                                                                                 

 

10.СЛУХАЛИ:   Про  затвердження рішення конкурсної комісії з визначення 

виконавця послуг з перевезення твердих побутових відходів на території 

міста Липовець. 
 Інформує: Бойко О.О. – завідувач відділом з правової та кадрової роботи виконкому 

міської ради  

ВИРІШИЛИ: рішення № 49  додається, прийнято одноголосно.                                                                                                 

 

11.СЛУХАЛИ:   Про зняття з квартирного обліку Кордона О.В. 

 Інформує: Тращук В.В. – заступник  міського голови  
ВИРІШИЛИ: рішення № 50  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: E-mail: lypovetsmr@gmail.com
 
  

РІШЕННЯ 

Від   22 квітня 2015 року                                                        № 40 

                                                      

Про план роботи виконавчого комітету  

Липовецької         міської                ради  

на       другий      квартал        2015 року  

 

Відповідно до статей 40, 52 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Регламенту роботи виконавчого комітету  

Липовецької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 30.11.2010 р. N149, з метою організації роботи виконавчого 

комітету міської ради, враховуючи пропозиції  виконавчих органів 

Липовецької міської ради, виконавчий комітет міської ради 

 

 

                                                 В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Липовецької міської ради на 

другий квартал 2015 року (додається).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету Липовецької міської ради Остапенко О.В. 

 

 

 Міський голова           Микола Майданюк 

 

 

 
Бойко О.О. 

Остапенко О.В.   
                                                                                     

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_02_11/an/396/Z970280.html#396
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_02_11/an/588/Z970280.html#588
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_02_11/an/588/Z970280.html#588
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_24/an/18/OD050364.html#18
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_24/an/18/OD050364.html#18


                                                                                      Додаток  1 

                                                                                                   до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                     Липовецької        міської       ради  

                                                                                       від     22.04.2015 р.   №40   

 

 П Л А Н    Р ОБ О Т И 

виконавчого комітету  Липовецької  міської ради 

на ІІ  квартал 2015  року 

 

І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету 

міської ради : 

 

Квітень 

1. Про заходи, в зв’язку із 70-ою річницею Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні. 

Готують:  Тращук В.В. – заступник  міського голови  

2. Про підсумки виконання бюджету за І квартал 2015 року. 

Готують: Баранчук Л.І. - провідний спеціаліст фінансово-господарського 

відділу виконкому міської ради 

3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої  

влади вищого рівня  та власних рішень. 

 
 

Травень 

1. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх та 

літнього відпочинку дітей. 

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

керуюча справами виконкому 

2. Про роботу групи з охорони громадського порядку.  

Готують: Тращук В.В.  – заступник  міського голови 

3. Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня  та власних рішень. 

 

 

Червень 

1.  Про хід виконання рішення виконавчого комітету «Про проведення 

двомісячника з благоустрою і санітарної очистки міста».  

Готують:  Станіславський Ю.С.  – заступник  міського голови, Бондаренко 

М.В. – директор КП «Комунсервіс» 

2. Про роботу комісії з питань захисту прав дитини. 

Готують: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому 

3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня  та власних рішеннь.                      

                                ІІ.  Організаційно-масові заходи : 

 

   1.  Проводити прийом громадян членами виконкому міської ради. 



     Строк: щотижнево у понеділок, середу та п’ятницю  

     Відповідає: заступник міського голови ТращукВ.В. 

  2. Забезпечити інформування територіальної громади про  прийняті 

рішення ради та виконкому. 
     Строк: щоквартально 

     Відповідає: секретар міської ради Лебідь А.М. та керуюча справами      

     виконкому Остапенко О.В. 

  3. Забезпечувати  вчасний  розгляд заяв, скарг, пропозицій, які  

надходять  від    громадян.     

    Строк: постійно 

    Відповідають: Остапенко О.В., Блага Т.О. 

 4. Забезпечувати  контроль за виконанням розпорядчих документів 

органів  вищого рівня  та власних рішень  . 

     Строк: згідно з визначеними строками 

     Відповідає: керуюча справами виконкому Остапенко О.В. 

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

планами): 
1 квітня День сміху 

7 квітня День здоров'я 

18 квітня День пам'яток історії та культури 

17 квітня День довкілля 

22 квітня День Землі 

26 квітня Річниця Чорнобильської катастрофи 

28 квітня День поріднених міст 

9 травня День Перемоги 

15 травня Міжнародний день сім'ї 

1 червня День захисту дітей 

5 червня День охорони навколишнього середовища 

22 червня День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 

23 червня День державної служби 

27 червня День молоді     

          

 6.  Привітати з професійними святами: 

6 червня День журналіста 

20 червня День медичного працівника 

20  червня День санітарно-епідеміологічної служби 

 

 

 

             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  22 квітня  2015 року                                                      № 41 

 

Про  виконання  міського бюджету 

за  І квартал 2015 року   

      

Відповідно до  статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 

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

комітет міської ради 

                                                           В И Р І Ш И В :  

 

 

1. Інформацію Баранчук Л.І., провідного спеціаліста з ведення 

бухгалтерського обліку виконкому міської ради, про виконання бюджету 

міста Липовець за І квартал 2015 року взяти до відома. 

2.Подати на розгляд Липовецької міської ради проект рішення «Про 

затвердження звіту щодо виконання бюджету міста Липовець за 1 квартал 

2015року. 

3. Фінансово-господарському відділу  міської ради : 

  - проводити щомісячний моніторинг виконання планових показників 

дохідної частини міського бюджету та забезпечити у повному обсязі 

надходження власних доходів; 

   - забезпечити економне та раціональне використання коштів міського 

бюджету . 

4. Контроль  щодо виконання цього рішення покласти  на заступника 

міського голови  Станіславського Ю.С. 
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 МИКОЛА     МАЙДАНЮК 

          
            Остапенко О.В. 

            Станіславський Ю.С. 

            Бойко О.О. 

               Баранчук Л.І. 

 

 

 



Звіт про виконання  міського бюджету 

  міста  Липовець  за І квартал  2015 року 

 
     За  І-ий квартал 2015 року  до міського бюджету   надійшло 2110,1 тис.грн. 

     До загального  фонду при річному призначенні 7254,6 тис. грн. та на І-ий квартал  - 

2034,4 тис. грн.   фактично надійшло    2379,6 тис.грн. ( 116,97 %),  з них : 

       - власних доходів  - 1334,2 тис. грн. (134,9 %) 

       - іншої субвенції з районного бюджету – 1045,4 тис. грн. (100,00 %).   

 Забезпечено виконання  кошторисного призначення по  тринадцяти  видах податків  і 

зборів з шістнадцяти запланованих. 

    Загалом податкових надходжень надійшло -1205,4 тис.грн.(122,46%), в т.ч.   

       * єдиний податок –  538,7 тис.грн.(79,47%) при плані 677,9 тис.грн. 

       * акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 277,5 тис. грн.        

       * податок на майно –  353,9 тис.грн.(126,01%),в т.ч. орендна плата з юридичних та 

фізичних осіб-301,1тис.грн. 

       * податок на прибуток підприємств –  23,0 тис.грн. (164,59%) 

       * рентна плата за користування надрами –  3,0 тис.грн.(120%) 

       * екологічний податок – 10,4тис.грн. (935,34%) 

       * збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності ,що справляються до 

01 січня 2015року –повернуто      1,1 тис.грн.          

Неподаткових надходжень надійшло  128,8 тис. грн. при плані 4,6 тис. грн., що складає 

2812,56  відсотка, найбільш питому вагу яких   складає незапланована плата за надання 

адміністративних послуг  в сумі  123,2 тис.грн. 

       * адміністративні  штрафи – 0,4 тис. грн.,   (160,00%) 

       * державне мито – 4,8 тис. грн .  (119,95%) 

       * інші надходження -0,4 тис.грн . (134,11%) 

  До спеціального фонду бюджету за І-ий квартал надійшло доходів  в сумі  75,7 тис.грн. , 

в т.ч. батьківської плати по дошкільних закладах освіти -72,2 тис.грн., та 3,5 тис.грн. на 

оплату праці громадських робіт по благоустрою від Липовецького районного центру 

зайнятості. 

        Уточнені призначення по видатках загального фонду бюджету міста на І-ий квартал 

2015 року затверджені в обсязі 1871,5 тис. грн. Всього проведено касових видатків за 

вказаний період  із загального фонду місцевого бюджету  в сумі 1777,1 тис.грн., або 94,96 

відсотків планових призначень.      

       На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з відрахуваннями в 

соціальні фонди спрямовано 1013,8 тис. грн., або 57,05 відсотка загального обсягу 

видатків.  

      Видатки на придбання продуктів харчування по дошкільних закладах освіти 

становлять  53,6 тис.грн. 

      Розрахунків з енергопостачальними організаціями  проведено на загальну суму  241,0 

тис.грн., у тому числі  за газопостачання – 166,6 тис.грн., послуги водопостачання – 25,5 

тис.грн.,  спожиту електричну  енергію –  48,9 тис.грн.  

         Відповідно до заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

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

благоустрій міста спрямовано коштів  на суму 385,0 тис.грн.  

              На оплату праці громадських робіт по благоустрою - 3,5 тис.грн. 

              На посипку вулиць від ожеледиці 8,0 тис.грн.  

     На виконання міської  Програми соціального захисту незахищених жителів міста 

Липовець на 2015 рік спрямовано  13,1 тис. грн. із загального фонду міського бюджету, 

зокрема  виплачено   одну допомогу  в сумі 300 грн.  на поховання безробітних  громадян 

міста, не зареєстрованих в системі загальнодержавного соціального страхування,  11 

допомог на соціально-побутові потреби громадянам міста – 1,8  тис.грн., допомоги   



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

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

     Профінансована  «Програма профілактики злочинності, зміцнення законності та 

правопорядку на території міської ради на 2012 – 2015 рік»  в сумі 10,0 тис.грн. (100%). 

     На виконання міської програми «Фізкультура і спорт» спрямовано 5,3 ти.грн., в т.ч. на 

сплату членських внесків для участі в обласних змаганнях футбольного клубу «Факел» 

м.Липовець та на придбання кубків і медалей учасникам міських спортивних  змагань  - 

0,5 тис.грн. 

      До Асоціації міст України сплачено членські внески в сумі 1,8 тис.грн. 

    Видатки спеціального фонду складають 2105,9 тис.грн., в т.ч. за рахунок передачі 

коштів із загального фонду до бюджету розвитку -279,3 тис.грн. 

          На придбання продуктів харчування за рахунок батьківської плати витрачено 63,6 

тис.грн., на придбання господарчих матеріалів за рахунок благодійних внесків батьків для 

дитячих дошкільних  - 0,6тис.грн. 

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

підлогою і насос для кулевої стрельби на суму 22,9 тис.грн. 

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

2015 рік» спрямовано: 

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

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

області»; 

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

в місті Липовець Вінницької області»; 

     - 17,7 тис.грн. на поточний ремонт і утримання доріг м.Липовець (очищення від снігу 

та посипка від ожеледиці); 

     - 198,6 тис.грн на "Будівництво системи водопостачання і з підвідним водогоном по 

вул.Приступова , Мічуріна , Пирогова"; 

     -  210,5 тис.грн. на «Будівництво свердловини з підвідним водогоном в мікрорайоні 

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

     -  260,0 тис.грн. на  «Будівництво системи водопостачання із підвідним водогоном по 

вул. Б. Хмельницького, Тихій в м. Липовець»; 

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

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

області»;  

    -  200,0 тис.грн.  на поповнення статутного фонду КП «Комунсервіс» Липовецької 

міської ради для придбання трактора; 

    -   60,0 тис.грн. на  капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Леніна в м. 

Липовець; 

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

грантового проекту. 

        Кошти грантового проекту «Розвиток велотуризму в м.Липовець» в сумі 784,2 тис.грн.  

спрямовано на заробітну плату працівникам проекту в сумі 68,6 тис.грн., на послуги  

автотранспорту, зв’язку, відрядження, оренди приміщення  -  3,5 тис.грн., придбання 

велосипедів для велопробігу в сумі 86,4 тис.грн., на реконструкцію міського скверу під 

велопарк  -625,7 тис.грн. 

  
  Провідний спеціаліст з ведення                                       Л.І.Баранчук 

  бухгалтерського    обліку 

 

 

 
 



                                                             

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  22 квітня  2015 року                                                                     № 42 

 Про підготовку до відзначення на 

території міської ради 70-ої річниці з 

Дня Перемоги над нацизмом у Європі 

та 70-ї річниці завершення Другої 

світової війни 

           На виконання Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 років», керуючись ст.ст.40, 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», указом Президента України «Про 

заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у 

Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни», з метою належної 

підготовки та проведення відповідних заходів, вшанування ветеранів війни, 

збереження пам’яті про полеглих захисників Вітчизни, виконком міської 

ради 

                                                      В И Р І Ш И В: 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення на території 

міської ради 70-ої річниці з Дня Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 

річниці завершення Другої світової війни, затвердити його  склад згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити заходи з підготовки та відзначення на території міської ради 

70-ої річниці з Дня Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці 

завершення Другої світової війни (далі – Заходи) згідно з додатком 2. 

3. Фінансово-господарському відділу міської ради забезпечити фінансування 

заходів.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів  Тращук В.В. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 МИКОЛА     МАЙДАНЮК         
            Остапенко О.В. 

             Бойко О.О. 

              Тращук В.В.                                                       



                                                                                             Додаток 1 

  до рішення виконкому  

        22.04.2014        №  42 

 СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 

з підготовки та відзначення на території міської ради 70-ої річниці 

з Дня Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої 

світової війни 

  

Тращук В. -заступник міського голови, голова 

оргкомітету; 

Остапенко О.В. - секретар виконкому міської ради, 

заступник голови оргкомітету; 

Блага Т.О. - завідувач загальним відділом виконкому 

міської ради ; 

  

                                             Члени оргкомітету: 

  

Абрамович Віра Віталівна - завідувач міським клубом; 
  

  

Шишківський Микола Макарович - голова міської ради  ветеранів (за 

згодою); 
  

Бондаренко Микола Валентинович - директор директор КП "Комунсервіс". 

Слободян Анна    -голова молодіжного виконкому; 

 

 

 

Керуюча  справами  виконкому                    Олена Остапенко 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконкому  

           22.04.2014 № 42 

 ЗАХОДИ 

з підготовки та святкування на території міської ради 70-ої річниці  

з Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

№ 

з/п 

Заходи Відповідальні 

Термін 

виконання  

1.   Замовити виготовлення меморіальних дошок 

загиблим липівчанам у зоні АТО Володимиру 

Полупанову та Роману Грушкові. 

Тращук В.В. 

 

Квітень 

2.   Відвідати учасників бойових дій та інвалідів 

Великої Вітчизняної війни, які проживають 

на території міської ради, з метою 

обстеження їх матеріально-побутових умов. 

 Квітень 

2015р. 

3.   Підготувати сценарій проведення 

святкування 70-ої  річниці з Дня Перемоги 

над нацизмом у Європі та 70-ї річниці 

завершення Другої світової війни. 

Козак В.В. До 26 

квітня 

4.   Скласти список запрошених на свято та 

підготувати поздоровлення ветеранам і 

трудовим колективам. 

Блага Т.О. 

Слободян Анна 

До 26 

квітня 

5.   Підготувати поздоровлення міського голови  

жителів міста в районній газеті . 

Стахмич Г.П. До 26 квітня 

6.   Здійснити   заходи з благоустрою території 

Меморіалу Слави, братських могил, 

пам"ятників та обелісків,  розташованих на 

території ради  

КП 

"Комунсервіс", 

ЗОШ №2.3, 

колегіум 

  

До 30 

квітня 

7.   Святково оформити центральні вулиці міста 

(Героїв Майдану та Василя Липківського). 

КП 

"Комунсервіс" 

До 7травня 

8.   Рекомендувати керівникам підприємств, 

приватним підприємцям художньо оформити 

прилеглі території, вітрини магазинів, кіосків. 

Станіславський 

Ю.С. 

До 7травня 

9.   Організувати рух волонтерських загонів 

щодо здійснення вітань ветеранів. 

ЗОШ №2,3, 

колегіум, 

молодіжний 

виконком 

 

10.   Забезпечити проведення уроків пам’яті в 

навчальних закладах міста. 

Дирекції ЗОШ 

№2,3, колегіуму. 

Квітень-

травень 

11.   Організувати проведення в організаціях усіх 

форм власності, на підприємствах, в 

установах вшанування ветеранів Великої 

Вітчизняної війни. 

Виконком міської 

ради  

Травень 

12.   Відвідати  ветеранів, учасників бойових дій у 

Великій Вітчизняній війні з врученням їм 

Рада ветеранів 

міста, виконком. 

До 9 

травня 



подарунків та нагород. 

13.   Направити листи у  організації, підприємства 

для участі їх у формуванні солдатських 

пайків. 

Рада ветеранів 

міста, виконком. 

До 30 

квітня 

14.   Забезпечити корзини квітів для покладання 

до братських могил, пам’ятного знака «Танк 

Т-34» та меморіалу Слави  

Виконком міської 

ради 

8, 9 травня 

15.   Провести мітинг-реквієм на територіях 

пам"ятників та меморіалу Слави. 

Козак В.В. 8, 9 травня 

16.   Організувати панахиди на місцях поховань 

невідомих солдат.. 

Тращук В.В. 9 травня 

17.   Запросити на проведення заходів  з нагоди 

70-ої  річниці з Дня Перемоги над нацизмом у 

Європі та 70-ї річниці завершення Другої 

світової війни почесних гостей, учасників 

бойових дій, представників районної та 

міської організацій ветеранів України з 

керівництвом міста. 

Лебідь А.М. 9 травня 

18.   Провести велопробіг по місцях бойової слави 

( танкове поле у с. Зозів та с. Попівка). 

Молодіжний 

виконком, ГО 

"Патріот" 

 

19.   Організувати підвезення ветеранів ВВ війни, 

учасників бойових дій для участі у святкових 

заходах 

Тращук В.В. 

Шишківський 

М.М. 

У день 

проведення 

заходів 

20.   Забезпечити розміщення на центральній 

площі виїзної торгівлі та розважальних 

атракціонів для дітей. 

Виконком 

міськради, рада 

ветеранів міста 

9 травня 

21.   Організувати тематичний вечір " Це треба не 

мертвим – це треба живим". 

Козак В.В. 9 травня 

22.  Взяти участь у чемпіонаті області    із 

кульової стрільби, приуроченому  70 річниці 

завершення другої світової війни. 

Грушко М.Т., ГО 

"Патріот" 

29-30 

квітня 

23.  Забезпечити придбання нагород для 2 

ветеранів ВВ війни. 

Виконком міської 

ради, рада 

ветеранів міста 

До 

01.травня 

24.  Підготувати сценарії відкриття меморіальних 

дошок В.Полупанову, Р.Грушку. 

ЗОШ №2, 

колегіум 

08.05.2015 

25.  Придбати та вручити пам"ятні сувеніри 

дружинам загиблих 

Тращук В.В. 08.05.2015 

26.  Придбати корзини квітів до Меморіалу Слави 

та братських могил. 

Виконком міської 

ради. 

05.05.2015 

27.  Провести міський шаховий турнір , 

приурочений 70-річчю Перемоги. 

Виконком міської 

ради. 

07.05.2015 

 

 

               Заступник міського голови                     Валентина Тращук 

 

                                                                                 
 

 



 

 

                                                                              

Додаток 3 

до рішення виконкому  

           22.04.2014 № 42 

 

                                                         

                                                      

 

 

 

                                                          Кошторис витрат 
на проведення заходів з нагоди 70-річчя з Дня Перемоги над нацизмом. 

 

№ п/п Зміст заходу Сума Примітка 

1. Придбання пам"ятних сувенірів 2х500.00 1000.00  

2. Придбання  корзини квітів 200.00  

3. Призи для проведення шахового турніру 300.00  

    

                                                 Всього 1500.00  

 

 

 

                Заступник міського голови                     Валентина Тращук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

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

РІШЕННЯ 

Від  22 квітня  2015 року                                                                     №43 

  
 Про дотримання законодавства з 

питань охорони праці, підвищення 

рівня промислової безпеки та 

проведення Тижня з охорони праці 

 

 

 Виконком міської ради зазначає, що комісіями при виконкомі, 

адміністраціями окремих підприємств проводиться  відповідна  робота    

щодо реалізації державної політики в галузі охорони праці, підвищення рівня 

промислової й екологічної безпеки та атестації робочих місць за умовами 

праці. 

Сесією міської ради прийнято Програму поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища м. Липовець на 2012-2015 роки. Метою 

програми 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. 

  Щорічно на засіданні виконавчого комітету, в порядку контролю, 

заслуховуються питання здійснення охорони праці на  підприємствах, 

організаціях та установах міста. Приймаються відповідні рішення, які 

доводяться до  керівників адміністрацій підприємств для виконання. 

 Разом з тим, є ще ряд недоліків на окремих підприємствах міста, 

керівники  яких не дотримуються чинного законодавства з питань охорони 

праці, ігнорують виконання рішень виконкому міської ради з питань 

атестації робочих місць із шкідливими умовами праці.  

   Відповідно до ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", ст. 34 Закону України "Про охорону праці", Указу Президента 

України від 18 серпня 2006 року №685/2006 "Про День охорони праці", з 

метою проведення у місті з 20 по 28 квітня 2015 року Тижня охорони праці, 

виконком міської ради 



 

 

 

 

 

                                       В И Р І Ш И В: 

                                           

        1. Спрямувати роботу виконкому міської ради, адміністрацій 

підприємств, організацій та установ міста,  комісій при виконкомі на активну 

реалізацію чинного законодавства з питань охорони праці , безпеки екології 

та безпечної життєдіяльності громадян міста. 

2.Утворити робочу групу з проведення у місті Тижня з охорони праці 

згідно з додатком.  

3. Затвердити заходи з підготовки та проведенні в місті Тижня охорони 

праці (додаються). 

4. Використовуючи повноваження, надані Законом України ”Про 

охорону праці”, посилити увагу щодо вирішення питань охорони праці, 

постійно контролювати проведення профілактичних медичних оглядів 

працюючих, атестації робочих місць на їх відповідність законодавчим і 

нормативно-правовим актам з охорони праці.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів В.Тращук. 

 
 
 
Міський голова                                               Микола Майданюк 
 
 
Остапенко О.В. 
Бойко О.О. 
Тращук В.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                            Додаток №1  

                                                                               до рішення виконкому   

                                                                               від 22.04.2015 №43 

                                                  

 

 

 

                                         СКЛАД  

робочої групи з проведення у місті Тижня охорони праці 

 

ТРАЩУК                               - заступник міського голови ,голова  

Валентина Василівна          робочої групи;   

 

ОСТАПЕНКО                      -керуюча справами виконкому; 

Олена Володимирівна   

 

БОНДАРЕНКО 

Микола Валентинович    -директор КП"Комунсервіс"; 

 

КОЗАЧЕНКО 

          Олександр Миколайович-начальник відділення виконавчої                 

                                                  дирекції  ФСС від нещасних випадків  

                                                   (за згодою); 

ПРИЙМАК  

Василь Михайлович         -голова ради підприємців міста (за    

                                                  згодою); 

ФЕДОРІНА                         -головний спеціаліст  з питань охорони п 

          Наталія Миколаївна          праці управління праці та соціального 

                                                 захисту населення (за згодою); 

ПАСІЧНИК                        -кореспондент газети "лЛиповецькі вісті" 

Микола Іванович               (за згодою); 

 

 

Керуюча справами виконкому                     Олена Остапенко 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                          Додаток №2 

                                                                 до рішення виконкому  

                                                                 від 22.04.2015  №43 

 

№ 

п/п 

                  Зміст заходів Термін  

виконання 

Відповідальні Прим. 

1. Розміщення на сайті матеріалів 

про проведення в місті Тижня 

охорони праці. 

квітень Тращук В.В.  

2. Проведення тематичних 

зустрічей з питань охорони 

праців трудових колективах  

Дошкільних установ, КП 

"Комунсервіс". 

квітень Петрівська 

Л.М. 

Ямпільська 

О.О. 

Бондаренко 

М.В. 

 

3. Поновити стенди з питань 

охорони праці . 

квітень КП 

"Комунсервіс", 

д/с "Малятко", 

"Сонечко" 

 

4. Організувати конкурс малюнків у 

ЗОШ №2,3 та колегіумі " 

Охорона праці очима дітей". 

Квітень Тращук В.В.  

5. З метою поліпшення екології та 

забезпечення належної 

життєдіяльності громадян 

провести рейди у 

природохороних зонах річок. 

квітень КП 

"Комунсервіс", 

Тращук В.В. 

 

6. Відзначити керівників 

підприємств, де створені належні 

умови праці подяками міської 

ради. 

квітень Остапенко 

О.О. 

 

7. Підвести підсумки проведення 

Тижня охорони праці. 

квітень Тращук В.В.  

 

 

                     

          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  22 квітня  2015 року                                                      № 44 

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.  Петрівській Надії Василівні – вул. Б.Хмельницького, 18 

         пенсіонерка, на лікування 

        Ідентифікаційний номер:  1737504586                              - 200   грн.  

        

      1.2.  Щедрик Наталії Семенівні – провул. Пирогова, 3  

        пенсіонерка, на лікування  

        Ідентифікаційний номер:  1302206761                             - 200   грн.  

 

      1.3.  Копитко Людмилі Іванівні – вул. Коцюбинського, 32  

        Інвалід І гр., на лікування  

        Ідентифікаційний номер:  2178607629                             - 200   грн.  

 

       1.4.  Слушній Світлані Сергіївні – провул. Докучаєва, 22  

        в зв’язку з важким матеріальним становищем 

        Ідентифікаційний номер:  2954016109                             - 300   грн.  

 

       1.5.  Білику Сергію Володимировичу – провул. Докучаєва, 22  

        інвалід ІІІ гр., на лікування 

        Ідентифікаційний номер:  1899608076                             - 200   грн.  

 

      1.6.  Мельнику Володимиру Володимировичу – вул. Свердлова, 5  

        в зв’язку з важким матеріальним становищем 

        Ідентифікаційний номер:  2783214935                             - 200   грн.  

 

      1.7.  Гидзулі Галині Олексіївні – вул. 50 років СРСР, 10  

        на лікування сина інваліда І групи 



        Ідентифікаційний номер:  1951409007                             - 200   грн. 

  

      1.8.  Мандро Сергію Васильовичу – вул. Некрасова, 48  

        в зв’язку з важким матеріальним становищем 

        Ідентифікаційний номер:  3279711197                            - 200   грн. 

 

      1.9.  Цивелюк Тетяні Олексіївні – вул. Кірова, 38  

        в зв’язку з важким матеріальним становищем 

        Ідентифікаційний номер:  2371014065                            - 200   грн. 

 

      1.10.  Копитко Жанні Павлівні – вул. Шевченка, 14 кв.1  

        пенсіонерка, на лікування  

        Ідентифікаційний номер:  1720104682                             - 200   грн.  

 

      1.11.  Гопчак Ользі Олександрівні – вул. Ломоносова, 58 

        на лікування  

        Ідентифікаційний номер:  3011902061                            - 200   грн.  

 

      1.12.  Дячуку Василю Васильовичу – вул. Чехова, 50  

        в зв’язку з важким матеріальним становищем 

        Ідентифікаційний номер:  2589804193                             - 200   грн.  

 

      1.13.  Гедз Василю Васильовичу – вул. Г. Майдану, 7/10  

        в зв’язку з важким матеріальним становищем 

        Ідентифікаційний номер:  2764710815                            - 200   грн. 

  

      1.14.  Марценюку Василю Павловичу – вул. Г. Майдану, 50/9 

        в зв’язку з важким матеріальним становищем 

        Ідентифікаційний номер:  2666103255                             - 200   грн.  

 

      1.15.  Гевку Миколі Васильовичу – вул. Лермонтова, 11 

        в зв’язку з важким матеріальним становищем 

        Ідентифікаційний номер:  2716304114                             - 200   грн. 

 

       1.16.  Терез Олександрі Опанасівні – вул. Зелена, 20 

        пенсіонерка, на лікування  

        Ідентифікаційний номер:  1701204763                            - 300   грн.  

 

     1.17.  Вакулішиній Олені Леонідівні  – вул.  Пушкіна, 49  

        багатодітна сім’я, на лікування доньки 

        Ідентифікаційний номер:  2807009167                             - 200   грн.  

 

      1.18.  Мальованій Наталії Віталіївні – вул. Столярського, 3/19 

        в зв’язку з важким матеріальним становищем 

        Ідентифікаційний номер:  3388800767                             - 200   грн.  

 

     1.19.  Близнюку В’ячеславу Петровичу – вул. Чкалова, 23 

        в зв’язку з важким матеріальним становищем 

        Ідентифікаційний номер:  2734006810                            - 200   грн.  

 

      1.20.  Семенцю Леоніду Івановичу – вул. Щорса, 41  

        інвалід ІІ гр., на лікування  

        Ідентифікаційний номер: 2259005390                              - 200   грн. 



 

 

      1.21.  Фукаляку Володимиру Юрійовичу – провул. Некрасова, 5 

        в зв’язку з важким матеріальним становищем 

        Ідентифікаційний номер: 3152222434                             - 200   грн.  

 

      1.22.  Скалозуб Марії Климівні – вул. Ломоносова, 28 

        Пенсіонерка, на лікування 

        Ідентифікаційний номер:  1419020243                             - 200   грн.  

 

      1.23.  Федоренко Надії Костянтинівні – вул. Фрунзе, 44 

        На лікування сина 

        Ідентифікаційний номер:  2169107469                             - 400   грн.  

 

      1.24.  Антонець Мар’яні Іванівні – вул. Толстого, 6 

        на лікування сина 

        Ідентифікаційний номер:  2979119149                            - 200   грн.  

 

      1.25.  Скалозуб Любові Пилипівні – вул. Докучаєва, 5 

        Пенсіонерка, на лікування  

        Ідентифікаційний номер:  1590104280                             - 200   грн.  

 

      1.26.  Фоненко Катерині Яківні – вул. С. Лазо, 24а/3 

        Пенсіонерка, на лікування  

        Ідентифікаційний номер:  1760604605                            - 200   грн.  

 

      1.27.  Присяжнюк Катерині Іванівні – вул. Калініна, 26/13 

        Інвалід І гр., на лікування  

        Ідентифікаційний номер:  1787405583                            - 200   грн.  

 

      1.28.  Шахну Ігорю Леонідовичу – провул. Зелений, 15  

         інвалід І групи, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 2910514515                            - 200   грн.  

 

      1.29.  Шахно Катерині Василівні – провул. Зелений, 15  

         інвалід І групи, на лікування 

         Ідентифікаційний номер: 3303114527                              - 200   грн. 

 

        1.30. Джус Ніні Іванівні –  вул. Калініна, 4/11 

         на лікування   

         Ідентифікаційний номер: 2138414027                             -   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   22 квітня 2015 року                                                                   № 45 

 

Про надання дозволу  

на    зрізання  дерев 

 
 Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених пунктах, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045, 

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених  

Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

від 10.04.2006 р. №105, на виконання рішення 80 сесії 6 скликання від 16.04.2015 року 

№879, розглянувши звернення управління ветеринарної медицини від 02.04.2015 року 

№42, виконавчий  комітет міської ради 

 

                                          В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

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

1.1 знесення  8  дерев породи каштан та 8 дерева породи липа  по вул. Василя 

Липківського (в центрі міста), які сухостійні та аварійні; 

1.2 знесення  2  дерев породи клен та 2 дерева породи осика  по вул. Василя 

Липківського (в парку), які сухостійні та аварійні; 

1.3 знесення  4  дерев породи береза та 1 дерева породи берест  по вул. Героїв 

Майдану, 17, які сухостійні та аварійні. 

2. Погодити КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.)  зрізання  5 дерев 

породи клен, 1 дерево породи липа, 14 дерев породи акація, 14 дерев породи ясен.  

3. Роботи по знесенню дерев та вивезенню деревини провести протягом   травня 

2015 року. 

4. Після проведення робіт  із  знесення дерева очистити територію від гілок і 

деревини. 

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

дерева оприбуткувати і відобразити необхідні операції у бухгалтерському обліку.  

      6.   Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського голови 

Станіславського Ю.С. та про хід його виконання  доповісти у  червні 2015 року.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Міський голова                                             Микола Майданюк                 

 Станіславський Ю.С.                   
                 Бойко О.О.                                                         

                 Остапенко О.В. 



                                                                          

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

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

РІШЕННЯ 

Від  22 квітня   2015 року                                                                    № 46 

 

Про  надання      дозволу         на  

розміщення зовнішньої реклами 

 

Відповідно до пункту 13 частини  1 статті 30 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши звернення  приватного 

підприємця Бігуна В.П.  про надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами в місті Липовець,   виконавчий комітет  міської ради 

 

                                            В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

1. Фізичній особі - підприємцю  Бігуну Вадиму Петровичу  (проживає в с. 

Павлівка,   Іллінецького району,  іден. номер 3187305796) – надати дозвіл  на   

розміщення    зовнішньої  реклами  в м.Липовець по вул. В. Липківського, 57  

розміром  0,6м  х 1,0 м;        

1.1. Розмір орендної плати  за місце розташування рекламоносіїв згідно до 

додатку №1 виконавчого комітету  від 28.04.2012р. за №60  становить      

9 грн. на  місяць , саме:  

   - по вул. В.Липківського  - 0,6 кв.м = 7,5грн.  х 1,2 = 9 грн.  на місяць. 

     

2. Доручити міському голові  підписати  договори оренди  на розміщення 

зовнішньої  реклами терміном на 1 рік ( з 22 квітня 2015 року по 22 квітня 

2016р.). 
 

              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  22 квітня   2015 року                                                                    № 47 

Про      влаштування   малолітньої  дитини  до 

Вінницький  будинку дитини за згодою матері 

При розгляді заяви громадянки Цибровської О.Ю., яка проживає за 

адресою: м. Липовець, вул. Глінки,30 щодо влаштування малолітньої дитини 

Цибровського Максима, 15.04.2013р.н., до Вінницького будинку дитини  

встановлено, що мати Цибровська Ольга Юріївна неналежним чином 

виконує батьківські обов’язки, не створила необхідних умов для проживання 

дитини,   не працює, матеріально дитину не забезпечує. Бабуся, згідно віку та 

стану здоров’я, не може утримувати онука. 

Керуючись ч.1 ст.25 Закону України «Про охорону дитинства», п.п.8 

п.б ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах сім’ї, 

дітей та молоді за № 747/460 від 21.09.2004р. «Про затвердження Положення 

про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування», врахувавши рішення комісії з питань 

захисту прав дитини від 17.04.2015 року, захищаючи інтереси дитини, 

виконавчий комітет міської ради  

                                                     В И Р І Ш И В: 

1. Тимчасово направити малолітню дитину Цибровського Максима 

Юрійовича, 15.04.2013 р.н., до Вінницького будинку дитини за згодою матері 

Цибровської Ольги Юріївни, 1987 р.н., в зв’язку з складними життєвими 

обставинами. 

2. Попередити матір Цибровську О.Ю. про належне виконання батьківських 

обов’язків.  

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Тращук В.В.    

 

              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  22 квітня  2015 року                                                                    № 48 

 

Про присвоєння  адреси будівлям 

 та   найменування     місцевості 

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

самоврядування в України», розглянувши звернення жителів міста  щодо 

присвоєння адреси будівлям та найменування місцевості, виконавчий комітет 

міської ради 

 

                                                  В И Р І Ш И В: 

 

          1. Найменувати місцевість за межами населеного пункту місто 

Липовець,  Липовецького району, Вінницької області - урочище «Будківка». 

2. 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  

житлових будинків в новій редакції:   

 

2.2  по провулку Фрунзе: 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

11 Головатюк В.В. 

і співвласники 

76, 44, 65         21 Колишня адреса: 

Вул. Фрунзе, 

(76), 21 

        

 

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   22 квітня 2015 року                                                                   № 49 

                     
Про затвердження рішення конкурсної 

комісії з визначення виконавця послуг з 

перевезення твердих побутових відходів на 

території міста Липовець  

 

 

 

       За результатами конкурсу, оголошеного виконавчим комітетом Липовецької міської 

ради від 27 лютого 2015 року (оголошення в газеті «Липовецькі вісті» № 18 від 06 березня 

2015р.), щодо визначення виконавця послуг з перевезення твердих побутових відходів на 

території міста Липовець, який відбувся 10 квітня 2015 року, відповідно до Закону 

України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України «Питання надання послуг 

з вивезення побутових відходів» від 16 листопада 2011 року № 1173, Положення  про 

порядок та умови проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з перевезення 

твердих побутових відходів на території м.Липовець, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради № 96 від 06 липня 2013 року, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

   1. Затвердити рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з перевезення 

твердих побутових відходів на території міста Липовець щодо визнання виконавцем 

вказаних послуг – КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради, адреса: 22500, Вінницька 

область, Липовецький район, місто Липовець, вул. Героїв Майдану, 41 (колишня Леніна, 

105). 

 

   2. Доручити міському голові Майданюку М.І. підписати з КП «Комунсервіс» 

Липовецької міської ради договір на надання у межах території м.Липовець послуг з 

перевезення твердих побутових відходів терміном на 1 рік. 

 

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

Станіславського Ю.С. 

 

Міський голова           Микола Майданюк 
Станіславський Ю. С. 

Остапенко О. В. 

 Бойко О. О.          
 



                                                            

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

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

РІШЕННЯ 

Від  22 квітня   2015 року                                                                    № 50 

                                         

 Про зняття з квартирного обліку Кордона О.В. 

 

Відповідно до  ст. 144 Конституції України , ст.  40 Житлового кодексу 

України, п.2 ч. "а" ст.  30  Закону України "Про місцеве самоврядування  в 

Україні", п.26 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

житлово-побутових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР", 

затверджених постановою Ради Міністрів УРСР  та Республіканської ради 

профспілок від 11 грудня 1984 р. №470, виконавчий комітет міської ради   

 

                                                 В И Р І Ш И В : 

 

 

1.Зняти із квартирного обліку при виконкомі міської ради Кордона Олега 

Володимировича (склад сім"ї 5 осіб), в зв"язку із зміною місця роботи та 

виїздом  на постійне місце проживання до іншого населеного пункту, 

внаслідок чого відпали підстави для надання житлового приміщення. 

  

2.Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Тращук В.В.  внести зміни у квартирний облік при виконкомі міської ради. 

 

 

 Міський голова                                                  Микола Майданюк 

 
           Остапенко О.В. 

           Бойко О.О. 

           Тращук В.В. 

 

                                    


