
 

 

україна 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    
 

 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

Проект РІШЕННЯ
 

 

Про затвердження заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

 

         Відповідно до пункту 5 статті 42, статті 51 Закону України „Про  місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 10 Закону України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування”,  міська  рада 

 

 

                                               В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

 

 

       1. Затвердити на час відсутності основного працівника _____________на 

посаду  заступника Липовецького міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради.  

 

 

 

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      МИКОЛА  ГРУШКО   

 

ПОГОДЖЕНО: 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                     Назаренко О.О. 

 



 

 

 

 

 

 

україна 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    
 

 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  № 

Від       7   квітня 2017 року                                                                       28 сесія  7 

скликання 

Про внесення змін до Інноваційної програми 

поліпшення водопостачання міста на 2016 – 

2020 роки.  

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,  заслухавши 

інформацію з даного питання заступника міського голови Кропивницького С. С. 

                                                        В И Р ІШ И Л А : 

 

1.Доповнити  план заходів виконання Інноваційної програми поліпшення 

водопостачання міста на 2016-2020 роки пунктами наступного змісту: 

№ 

п/п 

План заходів 
Сума витрат, тис. грн.. 

13.2.  

в т.ч. придбання предметів, матеріалів та обладнання 

 

      207,6 

13.3  

в т.ч. оплата послуг для забезпечення функціонування 

водопровідного–каналізаційного господарства   

 

   

     75,4 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


2.Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з  питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвистицій  (Ревацька Л. 

М.), а організацію його виконання – заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Кропивницькому С.С.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

Зав. фін.-госп. відділом                           Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                       Назаренко О.О.  

Виконавець                                               Кропивницький С.С. 

   

 

 

україна 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    
 

 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

Проект-РІШЕННЯ  №  

Від    квітня  2017 року                                                                        28 сесія 7 

скликання 

 

Про внесення змін до рішення 23 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2016 

року № 194 «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік» 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктів 7,8 статті 23 та статті 78, статті 91 Бюджетного 

кодексу України, за погодженням із постійною комісією з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛ А: 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


       1. Збільшити обсяг міського бюджету по загальному фонду  за рахунок 

вільного залишку на початок року в сумі    37445,00   грн. і направити дані кошти 

по: 

* КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ  2610 – 7445,00 

(придбання опор) (додаток 1,2,3,5). 

* КПКВКМБ 0118800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 – 30000,00 ( на харчування 

учнів загальноосвітніх шкіл м.Липовця)  (додаток 1,2,3,5). 

      2. Збільшити обсяг міського бюджету по спеціальному фонду (бюджет 

розвитку)  за рахунок вільного залишку на початок року в сумі    27364,00   грн  і 

направити дані кошти по: 

* КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад » КЕКВ 3110 – 10000,00  

для придбання предметів довгострокового користування (ноутбука) (додаток 

1,2,3,4,5); 

* КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ  3210 – 13260,00 

(придбання світильника світлодіодного) (додаток 1,2,3,4,5). 

* КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» 

КЕКВ 3210 – 4104,00 по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по 

вул. Кірова, Калініна м.Липовець»  (для приєднання до електричних мереж та 

виготовлення матеріалів до кадастрової довідки) (додаток 1,2,3,4,5). 

        3. Відповідно до пункту 1,2 даного рішення  внести зміни у додатки 

2,3,4,5,6 рішення 23 сесії міської ради 7 скликання від  19.12.2016 року                                                         

№ 194 «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік» згідно з додатками 

1,2,3,4,5 даного рішення. 

       4. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( 

Дзіпетрук І.В.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами 

даного рішення. 

       5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. 

М.) 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                              МИКОЛА     ГРУШКО 

 

 

Заст. міського голови                             Кропивницький С. С. 

Секретар міської ради                            Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 

Виконавець                                                 Дзіпетрук І.В. 

 



 

 

україна 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    
 

 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  № 

 

 

Від      квітня             2017 року                                                                        28 сесія  7 

скликання 

   

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного розвитку 

м. Липовець на 2017 р.  

 

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,  заслухавши 

інформацію з даного питання заступника міського голови Кропивницького С. С. 

міська рада, 

  

В  И  Р І Ш  И  Л  А  : 

1. Внести зміни до п. 1.1, 1.2, 1.22  Основних заходів «Програми соціально-

економічного розвитку м. Липовець на 2017р.» виклавши їх у наступній 

редакції: 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходів, програм і проектів  

Відпові-

дальні за 

виконання 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінан

суван

ня, 

тис. 

5рн..   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


1.1 
Забезпечення діяльності 

виконавчого комітету 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2017 

року 

2647,3 

 

10,0 

Загальний 

фонд 

Бюджет 

розвитку 

1.2 Благоустрій міста 

КП 

«Комун-

сервіс» 

Протя-

гом2017

року 

 

2516,1 

 

76,826 

(+20,5

26) 

 

13,26 

      

Загальний 

фонд 

Вільний 

 Залишок 

 

Бюджет 

розвитку 

1.2

2 

Відшкодування різниці між 

розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що 

затверджувалися або 

погоджувалися рішенням органу 

місцевого самоврядування, та 

розміром економічно обґрунтованих 

витрат на їх виробництво 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 

2017рок

у 

 

182,6 

(+41,3

) 

Загальний 

Фонд 

(вільний 

залишок) 

 

 

2. Доповнити  Основні заходи «Програми соціально-економічного розвитку м. 

Липовець на 2017 р.» пунктами наступного змісту: 

 

№ 

з/п 

Назва заходів, програм і проектів  

Відповідал

ьні за 

виконання 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінансу

вання, 

тис. 

грн...   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 

1.2

3 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул.. Кірова, 

Калініна, Радянська в        м. 

Липовець 

КП 

«Комун-

сервіс» 

Протя-

гом 

2017 

року 

4,104 
Бюджет 

розвитку 

7. Різне 

7.3 Інші видатки 
Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 

2017рок

130,0  

(+30,0) 

Загальни

й фонд 



у 

 
в т.ч. субвенція на харчування учнів 

загальноосвітніх шкіл м.Липовець 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 

2017рок

у 

30,0 
Загальни

й фонд 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з  питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвистицій  

(Ревацька Л. М.), а організацію його виконання – заступнику міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Кропивницькому С.С.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

 

Зав. фін.-госп. відділом                           Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                        Назаренко О.О. 

Виконавець                                               Кропивницький С.С. 

 

 

 

україна 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    
 

 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  № 

 

Від  0 7   квітня 2017 року                                                  28 сесія  7 скликання 

Про надання дозволу на встановлення  

дорожнього знаку 3.35. «Стоянка  

заборонена» по вул. Липовій у м.Липовець 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

            Відповідно до ст.ст. 6, 9 Закону України «Про дорожній рух», «Правил 

Дорожнього руху», ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні», ст.10 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», беручи до уваги неодноразові звернення 

мешканців міста та результати засідання комісії…., міська рада 

 

                                                               ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити дорожній знак 3.35. «Стоянку заборонено» на вулиці 

Липовій у м.Липовець, згідно схеми розміщення. 

2. КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради забезпечити виконання 

робіт по встановленню даного дорожнього знаку у відповідності до 

діючих правил та стандартів.  

 3.Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з …, а 

організацію його виконання – заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  Кропивницькому С.С.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

Зав. фін.-госп. відділом                           Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                       Назаренко О.О.  

Виконавець                                               Кропивницький С.С. 

 

 

 

 

україна 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    
 

 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

Проект - РІШЕННЯ  №  

Від    квітня   2017 року                                                                  28 сесія 7 

скликання 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

Про надання дозволу на списання основних засобів 

з балансу Липовецького ясла-сад №1 «Сонечко» 

 

    Розглянувши клопотання завідувача Липовецького ясла-сад №1 Петрівської Л.М. 

від   16.03.2017 року № 1, та додані документи, у зв’язку з тим, що основні засоби 

не придатні для подальшої експлуатації, а ремонт зношених деталей та вузлів є 

недоцільним, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 

611 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського 

обліку бюджетних установ», керуючись Конституцією України, Законом України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статтями  26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням із 

постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

залучення інвестицій, міська рада  

 

ВИРІШИЛ А: 

  1. Дозволити списати з балансу  Липовецькому ясла-сад №1 «Сонечко» основні 

засоби:  

- газовий котел «Геліос – 100Е», 2004 року випуску, інвентарний номер 10410026, 

балансова вартість 8363,00 грн., сума зносу 8363,00 грн., залишкова вартість 0,00 

грн; 

2. Завідувач  Липовецького ясла-сад №1 Петрівської Л.М. забезпечити списання 

основних засобів, зазначених у пункті 1 рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. 

М.) 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                              МИКОЛА     ГРУШКО 

 

Заст. міського голови                             Кропивницький С. С. 

Секретар міської ради                            Лебідь А.М. 

Завідувач відділу правової  

та кадрової роботи                                 Назаренко О.О. 

Виконавець                                             Дзіпетрук І.В. 

 

 

 

 

 



 

україна 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    
 

 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

Проект-РІШЕННЯ  №  

Від   квітня   2017 року                                                                             28 сесія  7 

скликання 

Про організацію громадських 

робіт у 2017 році 

З метою організації громадських робіт, відповідно до частини третьої статті 31 

Закону України “Про зайнятість населення”, постанови Кабінету Міністрів України 

№ 175 від 20 березня 2013р. «Про затвердження Порядку організації громадських 

та інших робіт тимчасового характеру», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити види громадських робіт в м.Липовець у 2017 році, які  мають 

тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані 

постійні робочі місця та вакансії, можуть виконуватися на умовах 

неповного робочого дня, мають економічну соціальну та екологічну 

користь для громади, надають можливість тимчасового 

працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової 

спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки (згідно з додатком 

№1). 

2. Затвердити перелік Роботодавців, за участю яких планується організації 

громадських робіт, (згідно з додатком №2). 

3. Відповідно до  програми зайнятості населення   Липовецької міської 

ради та інших відповідних програм на 2017 рік  довести територіальному  

органу  (Липовецькому РЦЗ) інформацію про прийняте рішення і обсяги 

коштів сумі ____тис. грн, необхідних для фінансування організації 

громадських робіт. 

4. Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру 

здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                              МИКОЛА     ГРУШКО 
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                                                                                                                           Додаток 1 

ПЕРЕЛІК 

видів громадських робіт, які  мають тимчасовий характер, економічну 

соціальну та екологічну користь для громади, надають можливість 

тимчасового працевлаштування безробітних,  фінансування яких 

здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття (далі — Фонд) рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх 

організацію: 

 

        Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної 

сфери, зон відпочинку і туризму, культових споруд. 

          Розчистка придорожніх смуг. 

Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання 

загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів. 

 Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери 

(навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони здоров’я, 

будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, 

дитячих оздоровчих таборів, притулків для неповнолітніх та осіб без постійного 

місця проживання). 

 Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідами, а також 

догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих 

будинках та домах для людей похилого віку. 

 Супровід інвалідів по зору. 

 Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку. 

 Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури, 

історії та культури. 

 Інформування населення про порядок отримання житлових субсидії та 

робота з документацією. 

                                                                                                                      

                                                                                                    

                                                                                                                     Додаток № 2 

 

ПЕРЕЛІК 

Роботодавців, за участю яких планується організація громадських робіт: 



(орієнтовний) 

 

- Комунальне підприємство «Комунсервіс»; 

- Липовецька міська рада. 

 

 

 

 

 

 

україна 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    
 

 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

Проект-РІШЕННЯ  №  

 

Від    07   квітня 2017 року                                                                                28 сесія  

7 скликання 

   

Про внесення змін до рішення «Про перелік об"єктів 

 та визначення видів безоплатних 

суспільно-корисних робіт, на яких можуть відбувати 

покарання особи, засуджені до громадських робіт, та 

правопорушники, на яких судом накладене 

адміністративне стягнення у виді громадських робіт» 

 

 

На виконання ст. 56 Кримінального Кодексу України , статей 36, 39 Кримінально-

виконавчого кодексу України , статей 24, 30-1, 321-3 Кодексу України про 

адміністративні порушення , на підставі ст. 26, пунктів 1,2 статті 59 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні ",  враховуючи погодження із кримінально-

виконавчою інспекцією Липовецького району, міська рада 

  

В  И  Р І Ш  И  Л  А  : 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


1.Доповнити рішення № 230 від 23.02.2017р. пунктами наступного змісту: 

  - 5. Організацію, контроль за виконанням, оформлення відповідних документів 

покласти на КП «Комунсервіс» (Бондаренко М.В.).  

  -  6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань… та директора КП «Комунсервіс» (Бондаренко М.В.) 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

Заст. міського голови                              Лавриненко О В. 

Зав. фін.-госп. відділом                           Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                         

Виконавець                                               Кропивницький С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від    березня   2017 року                                                                 сесія  7 скликання   

 

Про   припинення  права користування  

земельними ділянками 

 

 

 Керуючись статтями  12, 140,  141, 142 п.3. Земельного кодексу України,  

статтею 26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

     В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

1. Припинити право користування земельними ділянками згідно поданих  заяв   

наступним  громадянам: 

1.1. Гуменюк Оксані Іванівні (проживає: інформація з обмеженим доступом)  - 

площею 0,15 га, з них 0,10 для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд , та 0,05 га, для ведення особистого селянського 

господарства,земельна ділянка розташована м.Липовець  по вул. Тарасівська, 6 . 

 

2. Спеціалісту міської ради внести  зміни до земельно-кадастрової документації 

                                                  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 
Від    березня  2017  року                                                                         сесія  7 скликання   

                                      

Про   припинення  договору оренди землі 
 

Розглянувши клопотання громадян про припинення Договору оренди землі,   

враховючи відсутність заборгованості з орендної плати за землю, керуючись ст.12, 

141 Земельного кодексу України, ст. 31, 34 Закону України «Про оренду землі», 

ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

 

1. Припинити дію Договору оренди від 29 березня 2013 року, укладеного між 

Липовецькою міською радою та приватним підприємцем Ящук Наталією 

Анатоліївною на земельну ділянку площею 0,0323 га кадастровий номер 

0522210100:01:001:2646, земельна ділянка для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, за адресою м.Липовець, вул. В.Липківського,  57. 

 

2. Спеціалісту міської ради внести  зміни до земельно-кадастрової документації 

                                                  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                      МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від   березеня  2017 року                                                                 сесія  7 скликання   

 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

із земель комунальної власності 

безкоштовно у приватну власність 

 

 Розглянувши заяву про надання дозволу на розроблення  технічної  

документації із землеустрою щодо  встановлення  меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) з послідуючим оформленням права власності на земельну ділянку 

для будівництва  та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд, для будівництва індивідуальних гаражів, та для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись статтями 12, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123    

Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», 

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про Державний 

земельний кадастр»,  п. 34 ст. 26,  ст. 59 Закону  України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

     В И Р І Ш И Л А : 

1. Гайвак Надії Марківній (проживає: інформація з обмеженим доступом) - надати 

дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності 

безкоштовно у приватну власність ,на земельну ділянку площею 0,0900 га для  

будівництва  та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. Земельна ділянка розташована в м. Липовець, вул. 8-го Березня. 

2.У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельних 

ділянок, їх загальна площа може бути змінена в більшу або меншу сторону на 

підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної 

ділянки. 

3. Розроблення технічної  документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника. 

4.Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради,  внести  зміни до 

земельно-кадастрової документації. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      МИКОЛА  ГРУШКО 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від   березеня  2017 року                                                                 сесія  7 скликання   

 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

із земель комунальної власності 

у постійне користування 

 

 Розглянувши заяву про надання дозволу на розроблення  технічної  

документації із землеустрою щодо  встановлення  меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) з послідуючим оформленням права постійного користування на 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування будівель школи, іншого 

середнього навчального закладу, керуючись статтями 12, 92, 122,  Земельного 

кодексу України, п. 34 ст. 26,  ст. 59 Закону  України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада 

 

     В И Р І Ш И Л А : 

1. Липовецькому колегіуму імені В. Липківського (місце розташування м.Липовець 

вул.Шкільна, 2) надати  дозвіл на розроблення технічної  документації із 

землеустрою щодо  встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель комунальної власності  у постійне користування:  на земельну ділянку 

орієнтовною площею 1,98 га, земельна ділянка для будівництва і обслуговування 

будівель школи, іншого середнього навчального закладу. Земельна  ділянка 

розташована в м. Липовець по вул. Шкільна, 2. 

2.У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельних 

ділянок, їх загальна площа може бути змінена в більшу або меншу сторону на 

підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної 

ділянки. 

3. Розроблення технічної  документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком  замовника. 

4.Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради,  внести  зміни до 

земельно-кадастрової документації. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 



                                                                 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від    березня    2017 року                                                                 сесія  7 скликання   

 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

із земель комунальної власності 

в користування  на умовах оренди   

 

 

 Розглянувши заяву громадянки про надання дозволу на розроблення  

технічної  документації із землеустрою щодо  встановлення  меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) та передачу у користування на умовах оренди, внаслідок 

переходу права власності на нерухоме майно (житловий будинок)  керуючись 

статтями 12, 93, 123    Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України 

«Про землеустрій», Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України 

«Про Державний земельний кадастр»,  п. 34 ст. 26,  ст. 59 Закону  України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

1. Каськовій Олені Дмитрівній (проживає: інформація з обмеженим доступом) - 

надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної 

власності в користування  на умовах оренди,  на земельну ділянку загальною 

площею 0,1900 га , в тому числі 0,1000 га  для  будівництва  та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0900 га. для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка розташована в м. 

Липовець, вул. Мічуріна, 13. 

2. ПАТ «Вінницяобленерго (юридична адеса: 21050 м. Вінниця, вул. Магістратська, 

2) - надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної 

власності в користування  на умовах оренди,  на земельну ділянку площею 1,0677 

га., для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії.Земельна ділянка розташована в м. 

Липовець, вул. Коцюбинського. 

3. Зобов’язати заявників  в двохмісячний термін з моменту прийняття даного 

рішення, укласти з відповідними ліцензованими землевпорядними організаціями, 



договір на розроблення відповідної документації із землеустрою. Розроблення  

документації із землеустрою є ризиком замовника. 

4. Розроблену документацію із землеустрою погодити із службами, які здійснюють 

контроль за охороною та використанням земель та передати  на  затвердження до 

Липовецької  міської ради. 

5. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської 

ради  внести зміни до земельно-кадастрової   документації. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                       МИКОЛА  ГРУШКО  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      



                                                                      

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №    
 

Від  березня 2017 року                                                                сесія  7 скликання   

 

Про  затвердження   технічної   документації 

із землеустрою щодо  встановлення  меж 

земельних ділянок  в натурі (на місцевості) 

та передачу земельних ділянок у власність 

 

 

   Розглянувши заяви громадян про затвердження документацій із землеустрою  та 

передачу безкоштовно  у власність земельних ділянок, в зв’язку з встановленням та 

уточненням площ земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території міста, 

враховуючи погодження суміжних меж землевласниками та землекористувачами, 

керуючись статтями 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 39, 

81,116,118,121,122, 186 Земельного кодексу України, п.34 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати безкоштовно у власність 

земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд, гаражного будівництва та ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності, які розташовані в межах 

населеного  пункту, наступним громадянам :  

 

№ 

п/п                            

Прізвище,  ім”я, по 

батькові 

Розташування 

земельної 

ділянки 

Загальн

а 

площа 

земельн
ої  

ділянки

, 

га 

В тому числі: 



 

2.  Зобов’язати заявників: 

2.1. дотримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно до статті 91 

Земельного кодексу України; 

2.2. оформити право власності на одержану у власність земельну ділянку 

відповідно до статей 125, 126  Земельного кодексу України. 

3.Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради,  внести  зміни до 

земельно-кадастрової документації. 

Для  
будівн. 

Та 

обслугов

ування 

жилого 

будинку  

Для  
ОСГ 

Для 
індив

і 

дуаль

ного 

гараж 

ного 

будів 

ницт

ва 

Кадастровий номер з/д-
ки 

1 Квашук  Рімі 

Василівні  

проживає: 

інформація з 
обмеженим 

доступом  

вул. 

Гастелло,буд.  

5 

 

0,2000 
0,1000 

 

 

 

0,1000 

 

 

 

 

0522210100:01:005:0544 

0522210100:01:005:0543 

 

 

2 Бондарчук Лесі 

Сергіївні  
проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом 

вул. 
Незалежності 

 

0,2500  
 
0,2500 

 

- 
 

0522210100:01:001:2662 

 

3 Шпортуну 

Володимиру 

Леонідовичу 

проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом 

вул. Свято – 

Покровська,  

буд.  26 

0,0035  
 

 

 

 

 

0,003

5 

 

 

 

 

0522210100:01:001:2645 

 

4 Мохнатюк Аллі 

Петрівній 

проживає: 
інформація з 

обмеженим 

доступом 
вул. 

Механізаторів
, 50 

 

0,1500 
0,1000 
 

 

 
0,0500 

 

 

 

 

0522210100:01:002:1220 
0522210100:01:002:1219 

 

 



 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                              МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від  березня 2017 року                                                              сесія  7 скликання   
 

Про передачу земельних ділянок 

у користування на умовах оренди 

 

Розглянувши клопотання власника нерухомого майна про передачу у оренду 

земельної ділянки, керуючись статтями 12, ,122,  124,    Земельного кодексу 



України, ст. 7 Закону України про оренду землі п.34 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Парипсі Людмилі Вікторівні (адреса проживання: інформація з обмеженим 

доступом) -   передати в  користування  на умовах  оренди земельну ділянку  для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, (із земель комунальної 

власності), загальною площею 0,0323 га  кадастровий номер 

0522210100:01:001:2646, яка  розташована в місті Липовець по вул. В. 

Липківського, 57  терміном на 5 років. 

1.1  Встановивши розмір орендної плати за земельну ділянку площею 323 м
2 

по 

вул. В. Липківського, 57 ,  у розмірі 3% нормативної грошової оцінки землі.(1/10 – 

н.г.о. 1м
2 

– 659,70 грн. з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової 

оцінки  2017р. – 1,06 , що на рік складає 6392,49( шість тисяч, триста дев’яносто дві 

гривні,  сорок  дев’ять копійок). 

2.  Зобов’язати заявника: 

- виконувати обов’язки землекористувача відповідно   до ст. 96 Земельного кодексу 

України ; 

- у двохмісячний  строк з дня прийняття цього  рішення укласти з міською радою 

договір оренди земельної ділянки та здійснити його державну реєстрацію у 

встановленому законом порядку. 

3.  Доручити міському голові підписати вище зазначений договір оренди земельної           

ділянки.   

4. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської 

ради внести  зміни до земельно-кадастрової документації.    

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                       МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

проект  РІШЕННЯ  № 
 

Від        квітня  2017 року                                            сесія  7 скликання   

Про  укладання додаткових угод 

про внесення змін до договорів оренди 

земельних ділянок 

Розглянувши клопотання заявника про внесення змін до договору 

оренди  землі, відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 30 

Закону України «Про оренду землі», ст. 11 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 

земельних відносин, у зв’язку з припиненням підприємницької 

діяльності та згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

керуючись ст. 26 та ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до договору оренди землі в частині найменування 

орендаря: замість: «фізична особа – підприємець» читати: 

«громадянин/громадянка», шляхом укладання додаткової угоди до 

договору оренди землі: 

 1.1. Врублевському Анатолію Миколайовичу до договору оренди 

землі №74/03-04 від 21.10.2016 року; 

2. Зобов’язати заявника : 

  - у двохмісячний строк після прийняття цього рішення укласти з 

міською радою відповідні додаткові угоди до Договору оренди землі.  

3. Доручити міському голові підписати вищезазначену додаткову 

угоду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних 

відносин. 

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА      ГРУШКО М.Т. 



 

Секретар міської ради                 Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та кадрової роботи    Назаренко О.О. 

 

 

 

 
україна 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    

 
 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від    07   квітня 2017 року                                                                                28 сесія  

7 скликання 

Про розгляд заяв щодо передачі земельних 

 ділянок у сервітутне користування 

   Розглянувши заяви  громадянин , передачі земельних ділянок у сервітутне 

користування 

керуючись статтями 12, 102, Земельного кодексу України та статтею 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  рада 

 

 В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

1. Відкласти розгляд заяви  Зубка Віктора Борисовича (проживає: інформація з 

обмеженим доступом) щодо поновлення  терміну дії земельного сервітуту для 

встановлення тимчасової споруди,  № 07/03-04  від 13.05.2014 р. .  

2. Відкласти розгляд заяви Демихіної Інни Анатоліївни щодо передачі земельної  

ділянки у сервітутне користування. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин  ( Кицюк О.П.). 

  4. Спеціалісту міської ради внести  зміни до земельно-кадастрової 

документації. 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                                     МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
україна 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    

 
 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  №
 

 

Від   07 квітня 2017 року                                                28 сесія  7 скликання 

 

Про внесення змін у попереднє рішення  

сесії Липовецької міської ради 

 

              Розглянувши клопотання громадянки, щодо внесення змін у рішення 

Липовецької міської ради, керуючись ст. 12, 98-102 Земельного кодексу України, 

ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до пункту 3 рішення Липовецької міської ради 7 сесії 7 скликання 

від 17 лютого 2016 року № 70 «Про надання дозволу попереднього погодження 

місця розташування тимчасової споруди в м. Липовець», виклавши його у 

наступній редакції: 

«3. Зобов’язати  Юрченко С.В. виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди 

та технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на умовах особистого строкового сервітуту, та передати зазначену 

документацію для розгляду та затвердження до міської ради не пізніше 30 червня 

2017 року». 

2. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради,  внести  зміни до 

земельно-кадастрової документації. 

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА      ГРУШКО М.Т. 

 

Секретар міської ради      Лебідь А.М. 

Спеціаліст відділу правової та кадрової роботи   Товкачук І.Ю. 

 

 


