УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради
від 28 травня 2015 р.
засідання розпочато о 9 год. 00 хв.
засідання закінчилось о 9 год. 45 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.
Фальківський С.В.
Дажура О.В.
Капущук М.Ю.
Станіславський Ю.С.
Козачишин М.Ю.
Запрошені: Бойко О.О. – завідувач відділом правової та кадрової роботи»;
Бондаренко М.В. – начальник КП «Комунсервіс»;
Майборода С.В. – спеціаліст центру сім’ї та молоді;
Матвієнко В.Х. – орендар водного об’єкта;
Ковалінський К.П.–служба у справах дітей Липовецького РВ УМВС;
Козак В.В. – завідувач міським клубом;
Антонець М.І. – бібліотекар міської бібліотеки;
Олейнічук А.С. – директор ДЮЦ;
Дідківська В.А. – спеціаліст служби у справах дітей
райдержадміністрації.
ПОРЯДОК
Д Е Н Н И Й:
1/53. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх
та літнього відпочинку дітей.
Інформує: Тращук В.В.– заступник міського голови

2/54. Про проведення заходів до Дня захисту дітей в місті.
Інформує: Тращук В.В.– заступник міського голови

3/55. Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах м.
Липовець.
Інформує: Тращук В.В.– заступник міського голови

4/56. Про хід виконання рішення виконавчого комітету «Про проведення
двомісячника з благоустрою і санітарної очистки міста» та затвердження
міського плану дій щодо підвищення рівня благоустрою міста Липовець.
Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови
5/57. Про надання дозволу на внесення змін до проектно-кошторисних

документацій.
Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови

6/58. Про хід виконання рішень виконавчого комітету міської ради.
Інформує: Остапенко О.В.– керуюча справами виконкому

7/59. Про затвердження висновку комісії з питань захисту прав дитини.
Інформує: Остапенко О.В.– керуюча справами виконкому

8/60. Про надання дозволу на зрізання дерев.
Інформує: Остапенко О.В.– керуюча справами виконкому

9/61. Про створення комісії з обліку громадян, яку постійно проживають на
території міської ради.
Інформує: Остапенко О.В.– керуюча справами виконкому

10/62. Про надання матеріальної допомоги жителям міста.
Інформує: Остапенко О.В.– керуюча справами виконкому

11/63. Про надання згоди на розташування батуту.
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому

12/64. Про уточнення адреси житлових будинків.
Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому

13/65. Про виключення зі складу групи охорони громадського порядку
Гречанюка М.М.
Інформує: Тращук В.В.– заступник міського голови

1.СЛУХАЛИ: Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності
неповнолітніх та літнього відпочинку дітей.
Інформує: Тращук В.В.– заступник міського голови

Зачитує інформацію про організацію роботи щодо запобігання
бездоглядності неповнолітніх та літнього відпочинку дітей, інформація
додається.
ВИСТУПИЛИ: Олейнічук А.С. – в цьому році на базі дитячо-юнацького центру
організовується дитячий оздоровчий табір, харчування дітей планується на

базі ЗОШ №2. Набираємо 140 дітей міста. На харчування дітей виділяється 5
грн., цих коштів замало, прошу у виконкому допомоги у даному питанні.
Ковалінський К.П. – лише тісною співпрацею з виконкомом ми змогли
вирішити проблему безпритульного Гордієнка В'ячеслава. Неповнолітнього
направлено до Вінницького релігійного доброчинного дитячого центру.
ВИРІШИЛИ: рішення № 53 додається, прийнято одноголосно.
2.СЛУХАЛИ: Про проведення заходів до Дня захисту дітей в місті.
Інформує: Тращук В.В.– заступник міського голови

Зачитує план заходів, додається.
ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення № 54 додається, прийнято одноголосно.
3.СЛУХАЛИ: Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних
об’єктах м. Липовець.
Інформує: Тращук В.В.– заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: Матвієнко В.Х., Майданюк М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення № 55 додається, прийнято одноголосно.
4.СЛУХАЛИ:
Про хід виконання рішення виконавчого комітету «Про
проведення двомісячника з благоустрою і санітарної очистки міста» та
затвердження міського плану дій щодо підвищення рівня благоустрою міста
Липовець.
Інформує: Бондаренко М.В. – директор ЛиповецькогоКП «Комунсервіс»

Зачитує інформацію про хід виконання рішення виконавчого
комітету «Про проведення двомісячника з благоустрою і санітарної очистки
міста» та затвердження міського плану дій щодо підвищення рівня
благоустрою міста Липовець, інформація додається.
ВИСТУПИЛИ: Станіславський Ю.С., Майданюк М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення № 56 додається, прийнято одноголосно.
5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на внесення змін до проектнокошторисних документацій.
Інформує: Станіславський Ю.С. – заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення № 57 додається, прийнято одноголосно.
6.СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішень виконавчого комітету міської ради.
Інформує: Остапенко О.В.– керуюча справами виконкому

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення № 58 додається, прийнято одноголосно.
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку комісії з питань захисту прав
дитини.
Інформує: Остапенко О.В.– керуюча справами виконкому

ВИРІШИЛИ: рішення № 59 додається, прийнято одноголосно.

8.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зрізання дерев.
Інформує: Остапенко О.В.– керуюча справами виконкому

ВИРІШИЛИ: рішення № 60 додається, прийнято одноголосно.
9.СЛУХАЛИ: Про створення комісії з обліку громадян, яку постійно
проживають на території міської ради.
Інформує: Остапенко О.В.– керуюча справами виконкому

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення № 61 додається, прийнято одноголосно.
10.СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги жителям міста.
Інформує: Остапенко О.В.– керуюча справами виконкому

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення № 62 додається, прийнято одноголосно.
11.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на розташування батуту.
Інформує: Остапенко О.В. – керуюча справами виконкому

ВИРІШИЛИ: рішення № 63додається, прийнято одноголосно.
12.СЛУХАЛИ: Про уточнення адреси житлових будинків.
Інформує: Остапенко О.В.- керуюча справами виконкому

ВИРІШИЛИ: рішення № 64 додається, прийнято одноголосно.
13.СЛУХАЛИ: Про виключення зі складу групи охорони громадського
порядку Гречанюка М.М.
Інформує: Тращук В.В.– заступник міського голови

ВИСТУПИЛИ: Майданюк М.І.
ВИРІШИЛИ: рішення № 65 додається, прийнято одноголосно.

Міський голова

Микола Майданюк

Інформація про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності
неповнолітніх та літнього відпочинку дітей
Виконком міської ради працює над запобіганням 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 з питань захисту прав дітей, її робота
направлена на захист інтересів і прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки. В
минулому році проведено 7 засідань комісії, з початку цього року 3. На засідання
запрошувались особи, які ухиляються від виконання батьківських обов"язків ( Людмила
Парипса, Тетяна Гордієнко, Тетяна Барчук та ряд інших.) Розглянуто питання влаштування
малолітньої дитини до Вінницького будинку дитини за згодою матері ( Цибровська О.).,
питання встановлення опіки над малолітньою (Анна Ганджин).
На засіданнях комісії розглянуто питання виховання дитини в неповних сім"ях
Олени Ситник, Олени Юрченко, Тетяни Кондратьєвої (Юзва), Людмили Парипси, Тетяни
Гордієнко. Комісія працює у тісній співпраці з районними службами в справах
неповнолітніх, центром соціальних служб для молоді, райвідділом внутрішніх справ.
Введено в базу даних кризових сімей неповну сім"ю Віннічука Вадима, мати померла, батько
- демобілізований із зони АТО інвалід 2 групи. Оформляються документи про опіку над
дитиною та оформлено документи на матеріальну допомогу.
На обліку в Липовецькій міській раді перебуває 6 дітей, позбавлених піклування
батьків, одна дитина-сирота, одна прийомна сім"я. У грудні, традиційно, на засіданні
виконкому слухається питання роботи опікунів щодо належного виховання дітей, які
перебувають під опікою. До Новорічних та Різдвяних свят дітям вручено новорічні
подарунки та матеріальну допомогу на суму 700 грн. Проводиться певна робота із захисту та
збереження житлових та майнових прав дітей, які проживають з батьками.
За допомогою представників районних служб обстежено умови проживання сімей,
які перебувають в скрутному життєвому становищі. Складені акти направлено для розгляду в
районну державну адміністрацію, раду, управління праці та соціального захисту населення.
Для дітей із обмеженими фізичними можливостями, за участі підприємців міста,
виконкомом міської ради щорічно організовується свято "Святий Миколай, до нас завітай!"
із конкурсами, розвагами, виставками їх виробів, малюнків та концертною програмою.
За допомогою КП "Комунсервіс" в цьому році завезено
безкоштовно дрова
багатодітній сім"ї Цвях Р.П.(вул. Островського), Калінчук Л.(вул. Свердлова), кризовій сім"ї
Курдачова Т.П. (провул.Можайського), та сім"ям батьки яких в зоні АТО-Бурлака І. (вул.
Ломоносова), Цибровська Л.М. (пров. Свердлова ).
У проведенні заходів, спрямованих на боротьбу із дитячою безпритульністю та
бездоглядністю, налагоджено тісну співпрацю із кримінальною міліцією у справах
неповнолітніх. Результатом спільних зусиль є те, що у місті з жодної сім"ї не вилучено
дитини, батьків не позбавлено батьківських прав, немає дітей без невизначеного місця
проживання, які займаються бродяжництвом.
Із числа батьків, які виконують свої обов"язки не належним чином, притягнуто по
місту до відповідальності 5 ( Адаменко Т., Толоконнікова О., Барчук Т. , Фреішин А.,
Ніколюк О., Ситник О.) за ст. 184 КУпАП. Із числа дітей притягнуто до адміністративної

відповідальності Дмитра Ніколюка, за ст.173 Кп АПП (за дрібне хуліганство). З ним, у
присутності матері, проведено бесіду. За ст. 178 Кп АПП (розпиття спиртних напоїв)
притягнуто до адміністративної відповідальності
Хоменка Павла, Драпалюка Івана,
Сінковського Дмитра, Сапігу Андрія.
Взаємовигідним і необхідним для громадянського суспільства та становлення дієвих
засад співпраці громадськості з владою на місцевому рівні є розвиток взаємовідносин
органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Співробітництво посилює
органи місцевого самоврядування і підвищує рівень долучення громадян до вирішення
місцевих проблем. Фондом громади нашого міста теж надано адресну допомогу близько 12
багатодітним сім’ям та сім"ям, батьки яких захищають єдність України на сході.
Налагоджено також співпрацю із громадськими організаціями ГО "Поділля ","Патріот",
благодійним фондом "Добро творящі".
Вивчено стан умов проживання та розвитку дітей, які повернулись з-під опіки та
державних дитячих закладів. Складено акти обстеження та створено базу даних цієї категорії
дітей. Із числа цієї категорії 18 осіб перебуває на квартирному обліку при виконкомі
міської ради. З початку року на квартирний облік при виконкомі міської ради взято 1
дитину, яка повернулась з-під опіки. Питання будівництва житла в місті вивчається.
В травні 2013 року внесено зміни до Закону України "Про охорону дитинства",
доповнено ст. 20-1, відповідно до якої неповнолітнім дітям забороняється перебувати в
розважальних закладах після 22.00. без супроводу старших. Забезпечення виконання цієї
вимоги покладається на власників закладів. За результатами спільних із кримінальною
міліцією рейдів, 2 власників вечірніх закладів ("Торговий дім" Марківська О.С., "Екстрім"
Чередніков С.В.) притягнуто до адміністративної відповідальності за ігнорування ст.20-1
Закону України "Про охорону дитинства".
На виконання Програми розвитку дорожнього руху, його безпеки, зміцнення
правопорядку в м. Липовець на 2013-2015р, рішенням виконкому від 11.04.2013р. №29
забезпечено оснащення дорожньої мережі міста сучасними засобами відео спостереження за
дорожнім рухом та станом громадського порядку, в тому числі – дорожніми знаками і
покажчиками напрямків руху. Поліпшується матеріальна база закладів та установ, які
можуть допомогти неповнолітнім, схильним до правопорушень, знайти своє місце в житті.
Так за кошти міського бюджету для занять спортом вже в цьому році придбано спортивний
інвентар на суму 24.5 тис. грн.
У загальноосвітніх школах міста заплановано та проводяться курси бесід на
соціальну тематику, спільно з РЦССДСМ проводиться ряд заходів із профілактики інфекції
ВІЛ /СНІД.
У різних благодійних акціях: "Твори добро", "Ти можеш їм допомогти", "Від серця
до серця" та інших , крім громадських організацій міста, беруть участь і працівники апарату
виконкому міської ради , школярі.
З метою реалізації Державної та районної програм відпочинку та оздоровлення дітей у
період літніх канікул 2014 року, зайнятості учнівської молоді під час літа, підвищеного
піклування про пільгові категорії дітей, при загальноосвітніх школах і колегіумі міста
працювали дитячі пришкільні оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, в цьому році
працюватиме такий табір на базі ЗОШ №2. Під час оздоровлення дітей педколективи
працюють в напрямку різнобічного виховання школярів .
На території міста знаходиться обласна фізіотерапевтична лікарня відновного
лікування дітей з органічним враженням центральної нервової системи, порушенням психіки
та опорно-рухового апарату. Під час канікул на базі цієї лікувальної установи
оздоровлюються діти пільгових категорій із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Зараз обстежуються умови проживання сімей, що опинилися в кризовій ситуації та
комісією із захисту прав дітей вивчаються пропозиції щодо пільгового оздоровлення цієї
категорії дітей. Загалом, завдяки співпраці із відділом освіти, відділом сім"ї та молоді,
службою в справах неповнолітніх райдержадміністрації, центром соціальних служб для
дітей, сім"Ї та молоді, адміністраціями загальноосвітніх шкіл оздоровча кампанія серед дітей
навчальних закладів міста проходить завжди на належному рівні.
Відповідно до Програми соціального захисту, липівчанам надається
матеріальна допомога на лікування та в зв"язку із важким матеріальним становищем окремих
сімей. Протягом 2014 року громадяни із малозабезпечених сімей одержали матеріальну
допомогу на загальну суму 55200 грн., всього протягом року за допомогою звернувся 121
липівчанин.
З приводу Всеукраїнського дня інвалідів
категорії фізично неспроможного
населення надано матеріальну допомогу у сумі 1800 грн., 12 сім"ям, які перебувають у
кризових обставинах надано продуктові набори .
Незабаром День захисту дітей, щорічно за кошти міського бюджету для маленьких
липівчан проводиться справжнє свято. У цьому році теж заплановане справжнє шоу із
конкурсами, піснями та вікторинами. До Новорічних свят щорічно організовується новорічна
ялинка для дітей з багатодітних сімей та дітей з обмеженими фізичними можливостями.
Напередодні нового року за кошти міського бюджету їм придбано новорічні подарунки,
підготовлено розважальну програму.
Будемо сподіватись, що і надалі робота щодо запобігання безпритульності дітей за
співпраці із районними службами та громадськістю міста буде піднята на вищий рівень.

Заступник міського голови

Валентина Тращук

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
22500, м. Липовець, вул. Леніна, 30

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РІШЕННЯ
28 травня 2015 року
Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності
неповнолітніх
та літнього відпочинку
дітей

№53

Заслухавши інформацію заступника міського голови В.Тращук з питань
організації роботи щодо запобігання бездоглядності та безпритульності дітей та
сприяння їх оздоровленню під час літніх канікул на території міської ради,
виконком відзначає, що комісією із захисту прав дітей при виконкомі міської
ради, опікунською радою, адмінкомісією проведена значна робота щодо
виконання
завдань та накреслених заходів. Зокрема, проводиться
постійний облік та створена база даних багатодітних, кризових та неповних
сімей. З метою захисту неповнолітніх від негативного впливу факторів
неблагополуччя, будь-яких форм насильства спільно із службою в справах
неповнолітніх, центром соціальних служб для молоді, систематично
здійснюється комісією обстеження цієї категорії сімей. Разом з тим, слід
посилити і активізувати цю роботу.
Проводиться відповідна профілактична робота з дітьми схильними до
правопорушень, просвітницька робота із батьками та членами неблагополучних
сімей з метою захисту прав дітей, корекції сімейних стосунків. В даний час під
опікою та піклуванням знаходиться 6 дітей. В сім’ях, які ними опікуються,
створено добрі умови для виховання та навчання підопічних.
Разом з тим, потребує активізації робота виконкому міської ради щодо
здійснення контролю за режимом роботи торгівельних закладів у вечірній і
нічний час та порушення питань позбавлення торгових ліцензій підприємців,
які допускають порушення розпорядку роботи та відпуску алкогольних напоїв
неповнолітнім.
Враховуючи вище означене , виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Роботу виконкому та комісій при ньому направити на вирішення
питань щодо запобігання бездоглядності та безпритульності дітей на території
міської ради , сприяння їх оздоровленню під час літніх канікул.

2. Спільно з відповідними службами райдержадміністрації, району,
дільничними інспекторами міліції активізувати проведення рейдових перевірок
" Вечірнє місто", з метою виявлення порушень режиму роботи торгівельних
закладів, профілактичної роботи з неповнолітніми, які вживають алкоголь,
порушують громадський правопорядок. Ініціювати притягнення порушників та
їх батьків до адміністративної відповідальності відповідно до вимог чинного
законодавства.
Постійно
Тращук В.В., Остапенко О.В.
3.Спільно з адміністраціями ЗОШ, колегіуму, працівниками правоохоронних
органів забезпечити контроль за поведінкою неповнолітніх, схильних до
правопорушень.
Постійно
Тращук В.В.
4.Активізувати роботу спортивних гуртків, секцій до участі в яких максимально
залучити дітей, схильних до правопорушень.
Постійно
Виконком міської ради
5. Посилити соціальний супровід сімей, які опинились у кризовій ситуації, а
саме: Слушної Ірини Сергіївни (провулок Мічуріна, 9), Давидюк Наталії
Володимирівни ( вул.. Кірова, 1), Плахотнюк Ірини Василівни (вул.. Пушкіна,
44), Святенької Світлани Володимирівни (вул. Фрунзе, 12), Барчук Тетяни
Сергіївни (вул. Чкалова, 42).
Постійно
комісія з питань захисту прав дітей
6.Сприяти роботі оздоровчому табору з денним перебуванням при дитячоюнацькому центрі.
Червень 2015
Виконком міської ради
7.Сприяти оздоровленню дітей пільгових категорій, першочерговому
оформленню їх документів, поданню списків дітей, які бажають оздоровитись
до сектору в справах сім"ї , молоді та спорту.
Постійно
Виконком міської ради
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Тращук В.В., про хід виконання
рішення доповісти у вересні 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. Леніна, 30

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РІШЕННЯ
28 травня 2015 року

№ 54

Про проведення заходів до
Дня захисту дітей в місті
Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, відповідно до рішення сесії міської ради від 23.12.2014 року № 146049/VI “Про затвердження міської програми культурно-масових заходів на 2015
рік”, з метою поліпшення стану забезпечення захисту прав і законних інтересів
дітей, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити оргкомітет з підготовки та проведення міських заходів до Дня
захисту дітей (додається).
2.Затвердити заходи з організації та проведення в м. Липовець Дня захисту
дітей та кошторис витрат (додається).
3.Координацію роботи та відповідальність за виконання даного рішення
покласти на завідувача міським клубом Абрамович В.В., контроль — на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Тращук В.В.
Міський голова
Бойко О.О.
Остапенко О.В.
Тращук В.В.

Микола Майданюк

Додаток
до рішення виконкому
від 28.05.2015р. №54

ОРГКОМІТЕТ
з підготовки та проведення заходів до Дня захисту дітей в місті.
Тращук Валентина Василівна - заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, голова оргкомітету;
Остапенко Олена Володимирівна— керуючий справами виконкому, заступник
голови оргкомітету;
Блага Тетяна Олексіївна- завідувач загальним відділом;
Петрівська Людмила Миколаївна- завідувач дошкільною дитячою установою
«Сонечко»;
Ямпільська Олександра Олександрівна- завідувач дошкільною дитячою
установою «Малятко»;
Абрамович Віра Віталіївна - завідувач міським клубом;
Баранчук
відділу;
Антонець

Лідія

Іванівна-провідний

Мар»яна

Іванівна

-

спеціаліст

фінансово-господарського

бібліотекар

Керуюча справами виконкому міської ради

міської

бібліотеки;

Олена Остапенко

Додаток
до рішення виконкому
від 28.05.2015р. №54

ЗАХОДИ
з організації та проведення Дня захисту дітей в місті
1.Підготувати та розмістити в засобах масової інформації привітання міського
голови з нагоди Дня захисту дітей.
Термін: 29.05.2015 року
2.Організувати благодійні акції для дітей, під опікою.
Відповідальні: Тращук В., Товариство Червоного Хреста Бабич Г.І.
Термін: 28.05.2015 року
3.Організувати вітання дітей , які перебувають на лікуванні у обласній лікарні
відновного лікування та дитячому відділенні ЦРЛ.
Відповідальні: Тращук В.В., Абрамович В.В., ДЮЦ. Термін:03.06.2015 року
4. Оформити документи на одноразову матеріальну допомогу сім’ям з дітьми з
числа малозабезпечених сімей за рахунок коштів міського бюджету на
вирішення
соціально-побутових
проблем.
Відповідальні: Остапенко О.В.
Термін: до 01.06.2015 року
5. Забезпечити одягом дітей із малозабезпечених сімей та сімей переселенців.
Відповідальні:
Товариство
Червоного
Хреста
(Бабич
Г.І.)
Термін: 27-29.05.2015 року
6. Придбати подарунки і призи для проведення святкових заходів до Дня
захисту дітей (згідно з планом та заходами).
Відповідальні: Тращук В.В., Остапенко О.В.
Термін: до 01.06.2015.
7. Забезпечити охорону громадського правопорядку з метою запобігання
правопорушенням, попередження негативних явищ серед дітей в місцях
проведення масових заходів .
Відповідальні: Рузін О.П., Дажура О.В.
Термін: за окремим планом
8.Забезпечити виносну святкову торгівлю (вода, цукерки, випічка) у місцях
проведення заходів до свята.
Відповідальні: Станіславський Ю.С., Тращук В.В. Термін: 01.06.2015 року
9.Провести прибирання центральної частини міста, Молодіжної площі,
верхнього сквера, встановити інші складові дитячого майданчика.
Відповідальні: КП «Комун сервіс»
Термін: 29.05. — 01.06.2015 року
10.Організувати висвітлення заходів до Дня захисту дітей в засобах масової
інформації.
Відповідальні: Абрамович В.В.
Заступник міського голови

Термін : 27.05.- 01.06.2015 року
Валентина Тращук

Додаток
до рішення виконкому
від 28.05.2015р. №54

ПЛАН
міських заходів до Дня захисту дітей
№
з/п

Назва заходу
1
2

1.

2.

3.

Дата,
час
Місце
проведення
проведення
3
4
19.05 —
30.06.2015р.

Виставка дитячих
малюнків “ Мої мрії ”
Виставка робіт дітей з
декоративноприкладної творчості
29.05.2015
“Де водяться
10.00
чарівники“
Міські спортивні
29.05.2015
змагання “Веселі
10.00
старти”

29.05.2015
Свято “Останнього
08.00
4. дзвоника”.
Проект « Творчий
портрет гумориста
27.05.2015
5. Миколи Пасічника».
27.05.2015
Перегляд циркової
18.00
6. програми «Шапіто»
Вітання дітей у
обласній
02.06.2015
фізіотерапевтичній
Протягом
лікарні відновного
дня
7. лікування.
8. Привітання дітей, які 29.05.2015

Відповідальні
5

Міський клуб Абрамович В.В.
Дитячоюнацький
центр

Тращук В.В.

ДЮСШ

Станіславський
Ю.С.
Загальноосвіт Майданюк М.І.
ні
Тращук В.В.
школи,колегіу Станіславський
м
Ю.С.
Районна
бібліотека
Територія
АТП

Актова зала
лікарні
За місцем

Юкало М.М.
Блага Т.О.
Тращук В.В.

ДЮЦ
Служба у справах

виховуються в
прийомних сім’ях

9.

10.

11.

12.

13.

Художній майданчик
“Я малюю радість”
Майстер-класи з
декоративноприкладної творчості
“Творімо красу!“
Міське свято до Дня
захисту дітей
(концертна програма)
Атракціони для дітей
в приїжджому лунапарку.
Книжкові піжмурки
“Гуляють казки по
землі”

14. Шоу-вікторина

15.
16.

17.

18.

дітей, центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

Майданчик
біля ДЮСШ

Відділ сім»ї і молоді
РДА

ДЮЦ

Тращук В.В.
Мазур Л.М.

Протягом
дня
02.06.2015
10.00
01.06.2015
11.00

01.06.2015
17.00

Молодіжна
площа

01.06.2015
17.00

Молодіжна
площа

01.06.2015
12.00-15.00

Міська
бібліотека
Молодіжна
площа

01.06.2015
17.00

01.06.2015
Концертна програма 19.00
“Хай сонцю і квітам
всміхаються діти“
01.06.2015
Акція “Голуба миру
20.00
запускаємо в небо”
02.06.2015
Конкурс малюнка
11.30
асфальті “Намалюй
літо“
Музична розважальна 02.06.2015
програма "Планета
10.20
дитинства"

19. Спортивна естафета.

проживання

02.06.2015

Заступник міського голови

Абрамович В.В.
Тращук В.В.
Антонець М.І.
Тращук В.В.

Молодіжна
площа

Абрамович В.В.

Молодіжна
площа

Тращук В.В.

Територія
будинку
культури.
Територія
ДЮСШ
стадіон

Павлюк О.В.
служба в справах
дітей
Іванюк В.М.
сектор сім"ї та
молоді
Ревацький І.В.

Валентина Тращук

Додаток
до рішення виконкому
від 28.05.2015р. №54

КОШТОРИС

витрат на організацію та проведення міського свята "Хай завжди буде мир!",
присвяченого Міжнародному Дню захисту дітей

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Найменування видатку
Генератор мильних кульок

КЕКВ
2240

Велокарти (2 шт.)
Естафетні лабіринти
Парашут
Канат
Тур
Звукове обладнання
Всього:(однатисяча грн. 00
коп.)
Премія ведучому
2730
Премії командам
Премії учасникам худ.самод.

Погодинна
оплата
50.00

К-ть

50.00
25.00
25.00

200.00
100.00
100.00
50.00
50.00
300.00
1000.00

75.00
1х200.00
4х100.00
3х100.00
2х50.00

Всього:(одна тисяча грн. 00
коп.)

200.00
400.00
400.00

1000.00

ВСЬОГО:

Заступник міського голови

Сума
(грн.)
200.00

Валентина Тращук

2000.00

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
22500, м. Липовець, вул. Леніна, 30

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РІШЕННЯ
28 травня 2015 року

№ 55

Про заходи щодо попередження загибелі
людей на водних об"єктах м. Липовець
Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів В.Тращук про заходи щодо попередження загибелі людей
на водних об’єктах міста Липовець, керуючись Постановою Кабінету Міністрів
України від 06.03.2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць
масового відпочинку населення на водних об’єктах», «Правилами з охорони
життя людей на водних об’єктах України», затвердженими наказом МНС
України від 03.12.2001 року № 272,
пп.7 п.а ст.30, пп.9 п.а ст.32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (на виконання власних
повноважень), виконавчий комітет Липовецької міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити План заходів виконавчого комітету Липовецької міської
ради, підприємств, установ і організацій міста щодо запобігання загибелі
людей на водних об'єктах у літній період 2015 року (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови В.Тращук., про хід виконання рішення доповісти у вересні
2015 року.
Міський голова
Остапенко О.О.
Бойко О.О.
Тращук В.В.

Микола Майданюк

Додаток
до рішення виконкому
від 28 травня 2015 року № 55
План заходів
виконавчого комітету Липовецької міської ради, підприємств, установ і
організацій міста щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах у
літній період 2015 року.
Зміст заходів
1.

2.

Термін
викон.

Відповідальні

Відпрацювання
документації,
що
передбачена
“Типовими
Правилами охорони життя
людей на водних об'єктах
України”.

Пост.

Притула В.М.

Підтримувати
належний
санітарний стан в зоні
відпочинку та прибережній
смузі;

Пост.

Шевчук О.І.
Марківський
Р.В.

Притула В.М.
Шевчук О.І.
Марківський
Р.В.
Матвієнко В.Х

3.

Вивчити
питання До
проведення
водолазного 01.06.2016
обстеження дна акваторії
пляжу і очищення його від
корчів, брухту та

Виконком
міської
ради,
орендарі
водних об"єктів

виготовлення
паспорта
підводної частини пляжу й
карти виміру глибин;
4.

Попередити власників та До
користувачів
маломірних 15.06.2015
суден щодо обов"язковості
їх реєстрації та дотримання
правил безпеки на воді під
час відпочинку;

Притула В.М.
Шевчук О.І.
Марківський
Р.В.
Матвієнко В.Х

Примітка

5.

6.

Обладнати
місця
для До
купання та запливу буйками, 15.06.2015
вивісками
"Місце
для
купання"
та
навпаки
"Купання заборонене".

Притула В.М.

Привести
в
належний До
порядок у місцях для 15.06.2015
відпочинку
вбиральні,
сміттєзбірники, роздягалки,
пісочниці.

Притула В.М.

Шевчук О.І.
Марківський
Р.В.
Матвієнко В.Х

Шевчук О.І.
Марківський
Р.В.
Матвієнко В.Х
Бондаренко
М.В.

7.

Провести
обстеження До
прибережних смуг у зонах 15.06.2015
відпочинку
з
метою
приведення їх у належний
санітарний стан.

Бондаренко
М.В.
Музика В.В.
Притула В.М.
Шевчук О.І.
Марківський
Р.В.
Матвієнко В.Х

8.

9.

Вивчити питання забору До
води для протипожежних 30.07.2015
заходів на міських водоймах.

Станіславський
Ю.С.

Провести ряд заходів щодо До
облаштування на міському 30.07.2015
пляжі місць відпочинку:

Осадчий О.Г.

підсипання піском, ремонт
кладок, облаштування місця
купання
для
дітей
дошкільного
віку,
роздягалок.

Кицюк П.Д.

Заступник міського голови

Білоус Р.Л.
Бондаренко
М.В.
Притула В.М.

Валентина Тращук

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
22500, м. Липовець, вул. Леніна, 30

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РІШЕННЯ
28 травня 2015 року
Про хід виконання рішення виконавчого
комітету «Про проведення двомісячника
благоустрою і санітарної очистки міста»
та затвердження міського плану дій щодо
підвищення рівня благоустрою міста Липовець

№ 56

Протягом березня і квітня поточного року в рамках двомісячника з
благоустрою КП «Комунсервіс», підприємствами, установами та підприємцями
міста, проведена значна робота з приведення території міста до належного
санітарного стану.
Здійснено прибирання від бруду та сміття усіх центральних вулиць міста ,
проведено побілку бордюр, дерев та стовпів по вул. Василя Липківського,
Героїв Майдану, 1-го Травня, 40-річчя Перемоги, Шевченка, Комсомольська,
Шкільна, Калініна, Коцюбинського, Столярського. На центральному
сміттєзвалищі організовано підгортання та ущільнення сміття, прибрано
прилеглу лісосмугу, обладнано дизбар’єр. Силами працівників КП
«Комунсервіс» ліквідовано 2 несанкціонованих сміттєзвалищ, з яких вивезено
18 м сміття.
Відповідно до пункту 7 статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 14.05.2015 року №137 «Про затвердження районного
плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів району та
прилеглих до них територій», рішення виконкому міської ради, з метою
подальшого забезпечення чистоти та порядку, поліпшення стану благоустрою в
м. Липовець, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Інформацію директора КП «Комунсервіс» Бондаренко М.В. взяти до уваги.
2. Роботу щодо благоустрою міста продовжити. Активізувати населення на
приведення прибудинкових територій багатоквартирних та індивідуальних
будинків у належний санітарний стан.

3. Директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради Бондаренку М. В.:
- посилити роботу щодо ліквідації усіх наявних сміттєзвалищ на території
міста та утримання в належному санітарному стані центрального міського
сміттєзвалища;
- постійно забезпечувати прибирання та дотримання чистоти й порядку
на центральних вулицях міста;
- до кінця червня поточного року завершити благоустрій центрального
міського кладовища (встановлення огорожі, розчищення території від
сухостійних і аварійних дерев тощо);
- завершити виконання робіт з будівництва вуличного освітлення по вул.
Пролетарській в м. Липовець;
- забезпечити виконання капітального ремонту дорожнього покриття по
частині вул. Козацька і Пушкіна в межах виділеного фінансування;
- забезпечити поновлення дорожніх знаків та розмітки у всіх визначених
місцях;
- активізувати роботу щодо скошування бур’янів у скверах,
на
центральних площах, вулицях, міських кладовищах ;
- посилити претензійну роботу щодо стягнення заборгованості за надані
послуги з перевезення та захоронення ТПВ;
- провести поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг м.
Липовець (в першу чергу, по вулицях, що є складовими об’їзної дороги).
4. Інспектору з благоустрою КП "Комунсервіс" Шевчуку П. П. посилити
роботу щодо усунення порушень Правил благоустрою, забезпечення чистоти
та порядку в м. Липовець.
5. Робочій групі з реалізації проекту «Розвиток вело туризму у
Липовецькому районі (Заблоцька А.В.) до кінця червня 2015 року забезпечити
виконання робіт з реконструкції міського скверу під вело парк, передбачених
відповідним проектом.
6. Провести підведення підсумків конкурсу на краще підприємство,
установу, організацію, зразкову садибу, вулицю, будинок в м. Липовець та
оголосити його результати під час святкування Дня міста.
7. Продовжити роботу щодо обстеження прибережних захисних смуг
водойм міста, що перебувають в оренді.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Станіславського Ю. С.
9. Про хід виконання рішення заступнику міського голови
Станіславському Ю. С. доповісти на засіданні виконкому у грудні 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 28 травня 2015 року
Про надання дозволу на внесення змін
до проектно-кошторисних документацій

№ 57

Заслухавши інформацію заступника міського голови Станіславського
Ю.С., відповідно до пункту 1,3 статті 8 Закону України „Про регулювання
містобудівної діяльності”, пунктів 5,7 частини а статті 30 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 8 частини А статті 31 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської
ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл на внесення змін (проведення перерахунку у цінах 2015
року) до проектно-кошторисних документацій:
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття частин вул. Козацька (від
буд. №18 по вул. Черняховського до перехр. з вул. Журавлина) в м. Липовець,
Вінницької області»;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Пушкіна (від
буд. №32 до перехр. з вул. Столярського) в м. Липовець, Вінницької області».
2. Провести експертизу розроблених проектно-кошторисних документацій
в установленому порядку, згідно вимог чинного законодавства.
3. Розроблені та погоджені відповідними органами державної влади
проектно-кошторисні документації подати на затвердження в установленому
порядку визначеним чинним законодавством.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Станіславського Ю.С.
Міський голова
Микола МАЙДАНЮК
Бойко О. О.
Остапенко О. В.
Станіславський Ю. С.

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 25 травня 2015 року

№ 58

Про хід
виконання рішень
виконавчого комітету міської ради
Заслухавши інформацію керуючої справами виконкому
Остапенко О.В. про
хід виконання
рішень виконкому
виконавчий комітет міської ради

міської ради
міської ради,

В И Р І Ш И В :
1. Враховуючи виконання, зняти з контролю наступні рішення
виконавчого комітету:
1.1 від 27.02.2015 року № 26 « Про надання дозволу на зрізання дерева»;
1.2 від 18.03.2015 року № 34 « Про надання дозволу на зрізання дерева»;
1.3 від 27.02.2015 року № 21 « Про проведення конкурсу з визначення
виконавця послуг з перевезення твердих побутових відходів на території м.
Липовець»;
1.4 від 18.03.2015 року № 27 « Про проведення двомісячника із
благоустрою міста»
2. Продовжити хід виконання рішення до жовтня 2015 року рішення
виконавчого комітету від 29.05.2014 року № 63 « Про хід виконання міської
комплексної програми «Екологія 2012-2015», в зв’язку із браком коштів дане
рішення не виконано.
Міський голова
Бойко О.О.
Остапенко О.В.

Микола МАЙДАНЮК

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
22500, м. Липовець, вул. Леніна, 30

 2-34-50, 2-32-55; E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РІШЕННЯ
Від 28 травня 2015 року

№ 59

Про затвердження висновку комісії
з питань захисту прав дитини
Керуючись з ч.1 ст.242 Цивільного Кодексу України, відповідно до
ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 150 Сімейного Кодексу
України, розглянувши рішення комісії з питань захисту прав дитини від
26.05.2015 року, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок комісії з питань захисту прав дитини від 26.05.2015
року про те, що Садовський Сергій Вікторович не приймає
участі у
вихованні малолітньої дитини Садовського Віктора Сергійовича.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами
виконкому міської ради Остапенко О.В.

Міський голова
Бойко О.О.
Остапенко О.В.

Микола Майданюк

ВИСНОВОК
комісії з питань захисту прав дітей при виконкомі Липовецької
міської ради про участь батька у вихованні малолітньої
дитини Садовського Віктора Сергійовича
Згідно з ч.1 ст.242 Цивільного Кодексу України батьки є законними
представниками своїх неповнолітніх та малолітніх дітей. На них накладено
обов’язок, відповідно до ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» та ст.
150 Сімейного Кодексу України, піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний,
духовний та моральний розвиток, створювати належні умови для навчання та
розвитку природних здібностей, готувати до самостійного життя та праці. Той з
батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її
вихованні і має право на особисте спілкування з нею.
Малолітній Садовський Віктор Сергійович, 27.08.2001 року народження,
проживає з матір’ю. Батько дитини Садовський Сергій Вікторович з родиною
не проживає, участі у вихованні дитини не бере, батько до дитини не
навідувався біля 10 років, про це свідчить акт складений депутатом міської
ради Бруньом В.В. в присутності сусідів від 22.05.2015 р.
Законом України «Про відпустки» визначено, що одинока мати, в тім
числі розлучена жінка, яка сама виховує дитину, якщо батько не проживає з
дитиною та відсутні докази його участі у вихованні дитини, має право на
отримання додаткової соціальної відпустки.
Враховуючи вищевикладене, виходячи з інтересів малолітнього
Садовського Віктора Сергійовича, з метою створення сприятливих умов для
догляду та виховання дитини, керуючись статтею 19 Сімейного кодексу
України, комісія з питань захисту прав дитини при виконкомі міської ради
дійшла висновку, що громадянка Садовська Оксана Василівна виховує
малолітнього сина Садовського Віктора Сергійовича сама, батько дитини
Садовський Сергій Вікторович участі у вихованні дитини не бере.

Секретар комісії з питань захисту
прав дитини, керуюча справами
виконкому Липовецької міської ради

Олена Остапенко

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 28 травня 2015 року
№ 60
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 та віллілу культури і туризму Липовецької
райдержадміністрації від 10.04.2015 року №274/01-17, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати дозвіл КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.) на:
1.1 знесення 2 дерев породи верба по вул.Щорса, 60 (біля ставу), які
аварійні;
1.2 знесення 1 дерева породи береза по вул. Чкалова, 19, яке аварійне;
1.3 формування крони 1 дерева породи береза по вул. Столярського, 7.
2. Погодити КП «Комунсервіс» знесення дерев по вулиці В.Липківського,
12 та видати ордер на знесення 2 дерев породи каштан.
3. Роботи по знесенню дерев та вивезенню деревини провести протягом
травня, червня 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 липні
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 28 травня 2015 року

№ 61

Про створення комісії з обліку
громадян, які постійно проживають
на території
міської
ради
Заслухавши інформацію керуючої справами виконкому міської ради
Остапенко О.В., керуючись пунктом 3 частини б статті 27 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення надання
адміністративних послуг при оформлені довідок з місця проживання, про склад
сім’ї та на виконання Постанови Кабінету Міністрів №106-2015-n щодо
нарахування субсидій за спрощеною системою , виконавчий комітет міської
ради
В И Р І Ш И В:
1. Створити комісію при виконавчому комітеті міської ради з обліку громадян,
які постійно проживають на території міської ради:
Остапенко Олена Володимирівна - голова комісії;
Пилипчук Василь Іванович – заступник голови комісії (за згодою);
Дячук Світлана Миколаївна – секретар комісії (за згодою);
Блага Тетяна Олексіївна - член комісії;
Фальківський Сергій Васильович – член комісії (за згодою).
2. Комісії активізувати роботу та покращити надання адміністративних послуг
при оформлені довідок з місця проживання, про склад сім’ї та на виконання
Постанови Кабінету Міністрів №106-2015-n щодо нарахування субсидій за
спрощеною системою.
3. Матеріальне забезпечення діяльності комісії покласти на виконком міської
ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами
виконкому Остапенко О.В.
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 28 травня 2015 року

№ 62

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. Комаровій Марії Іванівні – вул. Миру, 3
в зв’язку з важким матеріальним становищем
Ідентифікаційний номер: 2249609163

- 200 грн.

1.2. Побережець Наталії Анатоліївні – вул. Лермонтова, 41
багатодітна сім’я, на лікування сина
Ідентифікаційний номер: 2795221580
- 200 грн.
1.3. Гринюк Наталії Юріївні – вул. С.Лазо, 22/7
інвалід І групи, на лікування
Ідентифікаційний номер: 3103000908

- 600 грн.

1.4. Шевчук Людмилі Володимирівні – вул. Чехова, 34
інвалід ІІ групи, на лікування
Ідентифікаційний номер: 2732103685
- 200 грн.
1.5. Присяжнюк Дмитро Іванович – вул. В. Копитка, 41
В зв’язку з важким матеріальним становищем
Ідентифікаційний номер: 3235708034
- 200 грн.
1.6. Летій Вірі Миколаївні – вул. Павлова, 7
інвалід ІІ групи, на лікування
Ідентифікаційний номер: 1348607326

- 200 грн.

1.7. Заєць Катерині Степанівні – вул. Павлова, 14
пенсіонерка, на лікування
Ідентифікаційний номер: 1439310500

- 200 грн.

1.8. Дажурі Сергію Анатолійовичу – вул. Щорса, 35
В зв’язку з важким матеріальним становищем
Ідентифікаційний номер: 3082723798

- 200 грн.

1.9. Лебідь Наталії Володимирівні – провул. Б. Хмельницького, 8
пенсіонерка, на лікування
Ідентифікаційний номер: 2820202189
- 400 грн.
1.10. Слушна Зінаїда Леонідівна – вул. Молодіжна, 7
пенсіонерка, на лікування
Ідентифікаційний номер: 2173508800
- 200 грн.
1.11. Слободянюк Галині Іванівні – вул. Горького, 18
інвалід ІІ групи, на лікування
Ідентифікаційний номер: 1866105762
- 200 грн.
1.12. Голодюку Сергію Анатолійовичу – вул. Горького, 18
інвалід І групи, на лікування
Ідентифікаційний номер: 2582811393
- 200 грн.
1.13. Тюпкіній Людмилі Олексіївні – вул. Шевченка, 14/3
пенсіонерка, на лікування
Ідентифікаційний номер: 1725904963
- 200 грн.
1.14. Мальованій Руслані Анатоліївні – вул. Весняна, 1
на лікування сина
Ідентифікаційний номер: 2619905483
- 500 грн.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Тращук В.В.
Міський голова
Тращук В.В.
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 28 травня 2015 року

№ 63

Про надання згоди на розташування батуту
Керуючись до статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України» та вимогами Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними
та охорони, затверджених Постановою КМУ від 30.03.1994 року №198,
розглянувши звернення ПП Юклянюка В.В. і відповідні супровідні документи,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Погодити приватному підприємцю Юклянюку Вадиму Володимировичу
встановлення батуту на площі по вул. Шевченка, 1 (біля районного суду) в
місті Липовець терміном з 01.06.2015 р. по 01.09.2015 р.
2. Зобов’язати приватного підприємця
розважальні послуги, дотримуватись на
санітарного стану та Правил благоустрою,
місті Липовець.
3.Контроль за виконанням цього рішення
голови Станіславського Ю.С.
Міський голова
Станіславський Ю.С.
Бойко О.О.
Остапенко О.В.

Юклянюка В.В., який надає
прилеглій території належного
забезпечення чистоти ї порядку в
покласти на заступника міського
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 28 травня 2015 року

№ 64

Про уточнення адреси житлових будинків
Відповідно до статей 37,40,52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», розглянувши звернення жителя міста Свіргуна В.Г.
та Хавруцького В.І. щодо уточнення адреси будівель, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від
22.01.2015 року № 3 «Про впорядкування будівель» та читати нумерацію
житлового будинку в новій редакції:
1.1 по вулиці Черняховського:
№
Прізвище
Попередній Присвоєний
Примітка
п/п
користувача
номер
номер
9

Свіргун Василь
Григорович

22

18

Колишня адреса:
Вул. Ватутіна, 12

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
вулиця Зарічна:
№
Прізвище
Існуючий Присвоєний
Примітка
п/п
користувача
номер
номер
11

Хавруцька В.Я.

Міський голова
Бойко О.О.
Остапенко О.В.

45, 45а

19

Колишня адреса:
Вул.
Чайковського,
45а

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 28 травня 2015 року

№ 65

Про виключення зі складу групи охорони
громадського порядку Гречанюка М.М.
В зв"язку із зміною місця роботи, порушенням графіків чергування,
відповідно до Закону України "Про участь громадян у охороні громадського
порядку і державного кордону" та Статуту громадського формування,
виконавчий комітет Липовецької міської ради
ВИРІШИВ:
1.Виключити із складу громадського формування, в зв"язку із зміною місця
роботи, Гречанюка Миколу Миколайовича, с. Славна.
2. Дане рішення для реагування надіслати у Липовецький РВ УМВС України у
Вінницькій області.

Міський голова

Остапенко О.О.
Бойко О.О.
Тращук В.В.

Микола Майданюк

