ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради
від 23 лютого 2017 р.
засідання розпочато о 9 год. 00 хв.
засідання закінчилось о 10 год. 05 хв.
В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Міський голова:
Секретар виконкому міської ради

Грушко М.Т.
Печолат О.В.

Члени виконкому: Лебідь А.М.
Петрівський С.Р.
Кропивницький С.С. Фоміна О.В.
Дзіпетрук І.В.
Підлубний В.О.
Скоцький С.В.
Фальківський С.В.
Дажура О.В.
Бондар В.М.
Брунь В.В.
Сарафонов В.М.
Запрошені: Капущак М.Ю., директор Липовецького колегіуму.
ПОРЯДОК

Д Е Н Н И Й:

1/18. Про стан справляння плати за землю.
Інформує: Товкачук І.Ю.- спеціаліст відділу правової та кадрової роботи.
2/19. Про стан дотримання чинного законодавства підприємствами та
установами, розміщеними на підвідомчій території, в питанні організації
безпеки праці на виробництві.
Інформує: Фоміна О.В.- заступник міського голови.
3/20. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста.
Інформує: Грушко М.Т. міський голова.
4/21. Про присвоєння нумерації будинку.
Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради.
5/22. Про надання дозволу на зрізання дерев.
Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради.

6/23. Про надання дозволу на газифікацію житлового будинку по вул.8
Березня в м.Липовець.
Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради.
7/24. Про виготовлення проектно-кошторисної документації.
Інформує: Кропивницький С.С.- заступник міського голови.
8/25. Про включення до складу групи охорони громадського порядку.
Інформує: Фоміна О.В.- заступник міського голови.
9/26. Про погодження висновку та надання дозволу на перепланування
квартири Котко І.В.
Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради.
Різне. Про підтвердження факту перебування об»єкта нерухомого майна у
власності Липовецького колегіуму ім. Василя Липківського.
Інформує: Назаренко О.О.-завідувач відділу правової та кадрової роботи
виконкому міської ради.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2017 р.

№ 18

Про стан справляння плати за землю
Заслухавши і обговоривши інформацію спеціаліста відділу правової та
кадрової роботи виконавчого комітету міської ради Товкачука І.Ю. щодо
ефективності використання земель запасу, резервного і водного фонду на
території Липовецької міської ради, керуючись ст.12, 187, 189, 206, 211
Земельного кодексу України, ст.33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш ИВ:
1. Інформацію

спеціаліста міської ради Товкачука І.Ю. щодо ефективного

використання земель запасу та резервного фонду міста взяти до відома.
2. З метою підвищення рівня ефективності використання земель запасу та
резервного фонду у місті Липовець, недопущення зниження їх родючості:
2.1. Здійснювати постійний дієвий контроль за ефективністю використання
земель запасу та резервного фонду:
постійно
Товкачук І.Ю.– спеціаліст міської ради
2.2. Продовжити проведення інвентаризації земель запасу та резервного фонду
на підвідомчій території.
До 01.12.2017 року
Товкачук І.Ю.– спеціаліст міської ради
2.3. Вжити дієвих заходів щодо недопущення використання земель без
правовстановлюючих документів на землю та реєстрації права користування
земельними ділянками відповідно до чинного законодавства України:
постійно

Лебідь А.М.-секретар міської ради
Назаренко О.О.– завідувач відділу правової та
кадрової роботи виконавчого комітету міської ради
Товкачук І.Ю. – спеціаліст міської ради

2.4. Активізувати претензійно – позовну роботу по стягненню заборгованої
орендної плати за землю .
Назаренко О.О.– завідувач відділу правової та
кадрової роботи виконавчого комітету міської ради
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С. та секретаря міської ради Лебідь А.М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.
Товкачук І.Ю.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2017 р.

№ 19

Про стан дотримання чинного законодавства
підприємствами та установами, розміщеними
на підвідомчій території, в питанні організації
безпеки праці на виробництві.
Щодо реалізації державної політики в галузі охорони праці, підвищення
рівня промислової та екологічної безпеки, атестації робочих місць за умовами
праці у суб’єктів господарювання міста виконкомом міської ради, комісіями
при ньому проводиться відповідна робота. Реалізовується Програма
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 20162017 роки. Керівників підприємств зобов’язано, відповідно до чинного
законодавства, провести атестацію робочих місць з шкідливими умовами праці,
створити належні умови праці на підприємствах, передбачити у бюджетах на
рік фінансування заходів, пов’язаних з охороною праці, придбанням спецодягу
для працюючих.
Прийнято заходи з проведення атестації робочих місць з умов праці ДП
"Липовецьводоканал, у дошкільних навчальних установах, КП "Комунсервіс".
На окремих підприємствах
існують
проблеми із забезпеченням
працівників спецодягом, та засобами індивідуального захисту, фінансуванням
комплексних заходів з охорони праці в розмірах, передбачених чинним
законодавством.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 52, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 41 Закону України «Про охорону
праці», з метою запобігання та попередження нещасних випадків, покращення
стану охорони праці і промислової безпеки на підприємствах, установах,
організаціях міста, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Інформацію заступника міського голови Фоміної О.В. щодо дотримання
чинного законодавства підприємствами та установами, розміщеними на
підвідомчій території, в питанні організації безпеки праці на виробництві.
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій міста усіх
форм власності:

2.1 дотримуватись вимог чинного законодавства з питань охорони праці,
соціального захисту працюючих в шкідливих умовах праці та при проведенні
атестації робочих місць за умовами праці;
2.2 проводити не рідше 1 разу на п’ять років атестацію робочих місць зі
шкідливими та небезпечними умовами праці;
2.3 забезпечувати відповідно до чинного законодавства надання пільг та
компенсацій найманим працівникам за роботу в шкідливих та небезпечних
умовах праці;
2.4 забезпечувати своєчасно та в повному обсязі працівників, зайнятих у
шкідливих та небезпечних умовах праці спецодягом, спецвзуттям, засобами
індивідуального захисту.
3. Посилити роботу щодо створення здорових умов праці та відпочинку на
підприємствах, навчання працівників підприємств безпечним методам роботи.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кропивницького С.С.
5. Про хід виконання даного рішення заслухати у 2 кварталі 2018 року.

Міський голова

Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.
Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2017 року

№ 20

Про надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам міста
Відповідно до пункту 2 частини Б статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши заяви громадян міста про надання
матеріальної допомоги, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу жителям міста:
1.1.

Тетерук Тетяні Олександрівні- вул.
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем.
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.

1.2. Шпак Галині Михайлівні– вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

-500 грн.

1.3. Полупановій Олені Петрівні –
На лікування батька
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

- 500 грн.

1.4. Нікітіч Раїсі Василівні–вул.
На лікування чоловіка
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

-500 грн.

1.5. Нікітіча Петра Миколайовича– вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.
1.6. Скоцькій Марії Йосипівні–вул.

На лікування онука ( учасника АТО)
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-500 грн.
1.7.Мартинюк Надії Миколаївні–вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

- 500 грн.

1.8. Півтораку Миколі Миколайовичу–вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-500 грн.
1.9. Главненко Ользі Миколаївні–вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
1.10. Редчук Вірі Сергіївні –вул.
На лікування внука
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

-500 грн.

- 700 грн.

1.11. Людві Галині Сергіївні–вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

-300 грн.

1.12. Котик Галині Яківні–вул.
На лікування.
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

-300 грн.

1.13.–Педоренко Марії Михайлівні, вул.
На лікування чоловіка
Паспорт
Ідентифікаційний номер
- 500 грн.
1.14. Шахну Ігорю Леонідовичу–провул.
На лікування(інвалід)
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

-300 грн.

1.15. Шахну Леоніду Васильовичу–провул.
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-300 грн.

1.16. Шахно Катерині Василівні–провул.
На лікування(інвалід)
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

- 300 грн.

1.17. Дзісь Ніні Василівні–вул.
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-500 грн.
1.18. Гаврилову Миколі Олексійовичу –вул.
На лікування (учасник бойових дій)
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.
1.19. Цехмейстер Галині Сергіївні–вул.
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-300 грн.
1.20. Горбань Аллі Леонідівні –вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 300 грн.
1.21. Дудукало Ніні Мефодіївні –вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 300 грн.
1.22. Державець Марії Кузьмівні –вул.
На лікування чоловіка
Паспорт
Ідентифікаційний номер
- 500 грн.
1.23. Надольній Тетяні Олексіївні –вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.
1.24. Хавчук Олені Вікторівні –вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 300 грн.
1.25. Чабанчук Тетяні Афанасіївні –вул.

На лікування
Паспорт

- 300 грн.

1.26. Никифоренко Ользі Григоріївні –вул.
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.
1.27. Матвійчук Вікторії Валеріївні –вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.
1.28. Кухарчук Ользі Олексіївні –вул.
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.
1.29. Герасименко Тетяні Миколаївні –вул.
На лікування (інвалід)
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 300 грн.
1.30. Оземблівській Інні Василівні –вул.
На лікування сина
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому Печолата О.В.
Міський голова

Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2017 року

№ 21

Про впорядкування зміни
адреси будівель
Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», розглянувши звернення громадян Андрейко О.А.,
Бойко Н.М., Танасієнка О.А., щодо впорядкування адреси житлового будинку
по вулиці Подільська в місті Липовець, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької селищної
ради від 16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та
зміну нумерації будинковолодінь в селищі Липовець» та читати
нумерацію житлового будинку в новій редакції:
по вул. Подільська
№
п/п
24

25

Прізвище
користувача

Існуючий
номер

Присвоєний
номер

Андрейко
Ольга
Антонівна

будинок 6

будинок 6,
квартира 1

Андрейко
Леонід
Михайлович
Танасієнко
Олексій
Ананійович

будинок 6

будинок 6,
квартира 2

будинок 8

будинок 8а

по вул.Озерна

Примітка
Ухвала
Липовецького
районного суду
від 20.11.2008р.

Частка 17/50

№
п/п

Прізвище
користувача

Бойко
Антоніна
Омелянівна
по вул.Глінки

4

№
п/п
8

Прізвище
користувача
Мальований
Микола
Якович

Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Існуючий
номер

Присвоєний
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Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2017 року
№ 22
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,
розглянувши звернення громадян Присяжнюка Д.І., Стадника К.А., головного
лікаря КУ «Липовецька станція екстреної медичної допомоги» Гульмана С.О.
про надання дозволу на зрізання та формування крони дерев, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати дозвіл КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.) на:
1.1 знесення 5 дерев породи горіх по вул. В.Копитка,41, які аварійні;
1.2. знесення 1 дерева породи береза, 3 дерев породи слива, 3 дерев
породи абрикос по вул.Пирогова, 9(територія ЦРЛ), які аварійні;
1.3. формування крони 15 дерев породи горіх по вул.В.Копитка,88, які
затіннюють земельну ділянку;
1.4. формування крони 35 дерев породи верба на березі річки Соб по
вул.Ломоносова,88, які затіннюють земельну ділянку;
1.5. формування крони 1 дерева породи горіх по вул. Пирогова,9, яке
затіннює земельну ділянку;
2. Роботи по знесенню дерев та вивезенню деревини провести протягом
лютого-березня 2017 р.
3. Після проведення робіт із знесення дерева очистити території 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 Кропивницького С.С. та про хід його виконання доповісти у квітні
2017 року.
Міський голова
Микола ГРУШКО
Кропивницький С.С.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2017 року

№ 23

Про надання дозволу на газифікацію житлового
будинку по вул.8 Березня в м.Липовець
Відповідно до ст.ст. 30, 31,40 Закону України «Про місцеве самоврядування
в України», розглянувши та обговоривши заяву громадянки Гайвак Н.М. про
надання дозволу на газифікацію житлового будинку по вулиці 8 Березня в місті
Липовець, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати гр. Гайвак Надії Марківні дозвіл на газифікацію житлового
будинку по вулиці 8 Березня, буд№ в місті Липовець Липовецького
району Вінницької області.
2. Рекомендувати гр. Гайвак Н.М. виготовити проектно-технічну
документацію на газифікацію будинку.
Міський голова

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2017 року

№ 24

Про надання дозволу на виготовлення
проектно-кошторисної документації
Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького
С.С., керуючись ст..31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації:
«Капітальний ремонт дорожнього покриття (тротуару) по вул. СвятоПокровській в м.Липовець Вінницької області».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2017 року

№ 25

Про надання дозволу на виготовлення
проектно-кошторисної документації
Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького
С.С., керуючись ст..31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
2. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації:
«Капітальний ремонт дорожнього покриття (тротуару) по вул.
Замковій в м.Липовець Вінницької області».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2017 року

№ 26

Про погодження висновку
та надання дозволу на перепланування квартири
Відповідно до статті 152 Житлового кодексу України, статті 31 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», керуючись наказом
Мінрегіону від 09.08.2012 року № 404, розглянувши звернення Котко І.В. щодо
надання дозволу на перепланування квартири, проаналізувавши звіт про
проведення обстеження і оцінки технічного стану будівельних конструкцій та
інженерних мереж квартири №, в якій виконано перепланування без дозволу на
виконання будівельних робіт по вул. Героїв Майдану,№ в місті Липовець,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити висновок Котко Ірині Володимирівні (жительці міста
Липовець, вул.Героїв Майдану, №) звіту про проведення обстеження і оцінки
технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж квартири №, в
якій виконано перепланування без дозволу на виконання будівельних робіт по
вул. Героїв Майдану в м. Липовець, Вінницької області.
2.Надати дозвіл Котко Ірині Володимирівні на перепланування без
втручання в несучі конструкції квартири № житлового будинку № по вул.
Героїв Майдану в м.Липовець, Вінницької обл.
2. Зобов’язати заявника оформити документи у порядку та на умовах
чинного законодавства України.

Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2017 року

№ 27

Про передачу нерухомого майна
із комунальної власності територіальної
громади міста у власність Липовецького
колегіуму імені Василя Липківського
Відповідно до засадних положень, установлених у ст. 1, п. 2 ст.2, ст. 52,
які деталізовані в статтях 60, 61Закону України «Про місцеве самоврядування»,
рішення 13 сесії Липовецької районної ради народних депутатів 21 скликання
від 18.03.1994 року «Про розмежування майна державної, комунальної
власності народної освіти між районною та сільськими, селищними Радами
народних депутатів», постанов Кабінету Міністрів України №1187 від
30.12.2015 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти», №553 від 28.08.2016 року, яка визначає «Порядок
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з метою
визнання ліцензії серії АА №316058 від 20.09.2002 року «На право надання
освітніх послуг ЗНЗ за рівнем повної загальної освіти» БЕЗСТРОКОВО,
реалізуючи статутні вимоги Липовецького колегіуму, лист директора колегіуму
№49/1 від 20.02.2017р., виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Майно, яке відображено у бухгалтерському обліку колегіуму та в
інвентаризаційній справі №351-16-ТП від 07.12.2016р., передати у
власність (форма власності: комунальна) Липовецькому колегіуму імені
Василя Липківського.
2. Зобов’язати директора Липовецького колегіуму імені Василя
Липківського Капущака Михайла Юрійовича, на підставі даного рішення
та листа фонду державного майна України від 09.02.2017р., №10-15-2482
щодо надання відомостей про майно за місцезнаходженням м.Липовець
вул.Шкільна, буд.2., зареєструвати у Державному реєстрі речових прав.
Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

