
ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ГРУШКА МИКОЛИ 

ТЕРЕНТІЙОВИЧА ПРО РОБОТУ ЗА 2016 РІК. 

 

За звітний період міська рада  працювала над реалізацією 24 міських 

цільових програм. Для виконання визначених завдань залучались кошти 

місцевого, обласного, державного бюджету, а також кошти соціально 

відповідального бізнесу та окремих громадян. 

 До бюджету міста Липовець  у 2016 році надійшло доходів у сумі 

18181000,00 грн., з них до загального фонду – 16610000 грн. та до 

спеціального фонду – 1570000 грн.  

Найбільшими платниками податків, що надходять у міський бюджет  є: 

ПП «ОККО «Нафтопродукт»»; 

ТзОВ «ОККО-РІТЕЙЛ»; 

ТЗОВ «Нафтогрупа -2005»; 

        Концерн «Сімекс –Агро; 

ВФ ТОВ «Яблуневий дар»; 

ТОВ «Липовецьке»; 

ФГ «Пума»; 

ФОП Стукан О.А.;  

ФОП Кузьмов В.В. 

 

Власні доходи міської казни у минулому році збільшились за рахунок 

акцизного податку та орендної плати за землю. У порівнянні з 2015 роком 

вдалось збільшити надходження до бюджету на  1,8 рази. Завдяки зусиллям 

працівників виконавчого комітету, вперше за 10 років заключено договори 

оренди щодо  використання проектних доріг та земель 

несільськогосподарських угідь, що використовують ТОВ «Липовецьке» та 

ПрАТ МХП «Зернопродукт», стягнуто заборгованість за оренду землі із ТОВ 

«Маслосирзавод» у розмірі 459428,00 гривень, а чіткий контроль  за станом 

надходжень від сплати за землю дав можливість додатково залучити 

1242029,00 грн., у порівнянні з 2015 роком. 

Протягом 2016 року Липовецькою міською радою реалізована значна 

частина заходів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку 

м. Липовець.  

Власні доходи міського бюджету спрямовувались, в першу чергу, на 

забезпечення якісного функціонування закладів бюджетної сфери міста. За 

кошти міського бюджету утримуються два дошкільних навчальних заклади, 

міський клуб, бібліотека, комунальне підприємство КП «Комунсервіс». У 

2017 році планується ще й прийняти у комунальну власність міста дочірнє 

підприємство «Липовецьводоканал», засновником якого є Вінницька обласна 

рада. 

Так, враховуючи гостру потребу у забезпеченні харчуванням школярів, у 

2016 році, Липовецькій ЗОШ №2, Липовецькій ЗОШ №3 та Липовецькому 

колегіуму ім.В.Липківського  надано 200 000,00 грн. на харчування учнів 



шкіл міста, за рахунок зменшення видатків на утримання дошкільних 

закладів освіти  

Проведено благоустрій території (асфальтне покриття) біля ЗОШ № 2 на 

суму 185000,00 грн. 

 За кошти, які надано у вигляді субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам та спів фінансування  Липовецької міської ради 

проведено «Капітальний ремонт фасадів (енергозбереження: утеплення стін, 

даху, заміна віконних конструкцій) в ДНЗ №1 «Сонечко», загальна вартість, 

яких становить  один мільйон шісот двадцять тисяч шісот вісімдесят п’ять  

гривень. 

Проведено  заміну 9 вікон в ДНЗ №2 «Малятко». 

З метою створення умов для всебічного розвитку  дітей дошкільного 

віку було підготовлено проект: «Створення ігрового майданчика «Дитяча 

мрія», розробником якого була заступник міського голови Лавриненко Ольга 

Володимирівна,  на 13 обласний конкурс проектів розвитку територіальних 

громад, де він став одним з переможців серед 720 інших поданих., на 

загальну суму 23500 грн. Незабаром малюки зможуть відвідати сучасний 

майданчик в дитячому-дошкільному закладі № 2 «Малятко».  

 

Значну увагу міська влада приділяла виконанню функцій в галузі 

житлово-комунального господарства. Зокрема, на заходи з благоустрою міста 

було направлено   1869587 грн. 

Міська рада приділяє значну увагу залученню інвестицій в 

енергозбереження, оскільки енергоефективність є суттєвим способом 

заощадити кошти на енергоносії та однією з передумов сталого 

енергетичного розвитку. Так, у вересні 2016 року, Липовецька міська рада, як 

переможець конкурсу, із обласного бюджету отримала 61684 грн. для 

будівництва вуличного освітлення вул.Свято-Покровська, Замкова та 

Виноградна у рамках реалізації проекту «Впровадження «Світлової візитної 

картки міста Липовець», із міського бюджету витрачено 278331 грн.  В ході 

реалізації  проекту встановлено 17 опор, 46 світильники, прокладено 1276 

метрів кабельних ліній. 

Прокладено зовнішнє освітлення по вул. В.Копитка  на суму 134132 

грн., де  встановлено 30 опор, 30 світильників, прокладено 1147 метрів 

кабельних ліній. 

Завершено будівництво освітлення вулиці Березівської на суму 97499 ,  

проведено заміну світильників та лампочок по вул. Коцюбинського, 

Некрасова, вул. Макаренка, А.Ковбасюка, Пирогова, всього на ці роботи 

затрачено 89253 грн.  

На  прибудинкових територіях встановлено 30 світильників. 

Для подальшого впровадження заходів енергоефективності проведено 

перерахунок та експертиза проектів капітального ремонту освітлення центру 

міста та вул. Соборності. Замовлено проектно–кошторисну документацію на 

будівництво вуличного освітлення по вул. І. Франка та Ломоносова. 



Виготовлено проектно–кошторисні документації «Капітальний ремонт 

фасадів (енергозбереження: утеплення стін, даху,) в ДНЗ № 2 «Малятко». 

Проведено капітальний ремонт дорожнього  покриття (тротуару) по вул. 

Героїв Майдану на суму 839000 грн. 

Проведено середній та дрібний поточний ремонт вулиць міста : 

-мікрорайон Березівка (Єрмака, Чайковського, Докучаєва, Москаленка, 

Квітуча) на загальну суму – 40723 грн.;  

-мікрорайон Гайсин (Ломоносова, Януша Острозького, Некрасова, 

Володимира Полупанова, під’їзд до кладовища, тротуарна доріжка від 

вул.Новоселів до лікарні) на загальну суму 119782 грн.;  

-вул. Гагаріна – 8398 грн.; вул.В.Чорновола – 10981 грн.; вул.Козацька – 

9394 грн., вул.Сагайдачного - 139345 грн.; вул. Олега Грабчака – 122935 грн.; 

провулок Мічуріна – 92129 грн.; провулок Пирогова -  98609 грн.; тупик 

Пирогова – 23999 грн.; вул. Садова – 62818 грн.; вул.Ювілейна – 17126 грн.; 

вул.Мічуріна – 97859 грн.; вул.Весняна – 11774 грн.; провулок Набережний – 

41837 грн.;  вул. Б. Хмельницького – 17315 грн.; вул. Гагаріна – 33078 грн., 

під’їзд до «Нової пошти» - 32564 грн., вул. Липова – 23282 грн. 

 -проведено ямковий  ремонт (асфальтування) по вул. Некрасова  

використано 172400 грн.; вул. Коцюбинського – 160000грн.; вул.Замкова – 

471700  грн.; вул.Свято-Покровська – 293800 грн.; приринкова площа – 

106700 грн.; вул.Соборності - 52100 грн.; вул.Пирогова- 23300  грн.; площі по 

вул. Липківського -  160000 грн.(біля автостанції), вул.Миру, вул.В.Копитка, 

територія лікарні– 104700 грн. 

Проведено поточний ремонт частини тротуару по вул. Шевченка ( біля 

ДНЗ №2). 

       Для повноцінної роботи КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради 

щодо забезпечення благоустрою, чистоти та порядку в місті Липовецькою 

міською радою придбано трактор Т-40 АМ, щітку підмітальну, два розкидачі 

протиожеледних матеріалів, відремонтовано коробку передач сміттєвоза, 

придбано двигун на трактор Т-16, 3 бензотриммера всього на 272100 грн. 

В звітному році проведено підгортання сміття на сміттєзвалищі 

трактором С-170 на суму 74000 грн.  

За період проведення двомісячника з благоустрою було ліквідовано 5 

стихійних сміттєзвалищ, з яких було вивезено 32 куб.м. сміття.  

      Проведено ремонт громадської криниці на розі вулиць Родинна та   І. 

Богуна на суму 15542 грн. 
 

    Виготовлено проектно–кошторисні документації  «Реконструкція системи 

водопостачання м. Липовець, Вінницької області, в районі розміщення 

свердловини «Славна». 

Значна увага  приділена  питанням соціального захисту малозахищених 

прошарків  населення та  пільгових категорій. 

До ветеранської організації міста входять - 14 ветеранів Великої 

Вітчизняної війни та   учасників бойових дій, в т.ч.  3 жінки прирівняних до 



вдів загиблих  солдат, 1-вдова загиблого, 996 ветеранів праці, 48 учасників 

інтернаціональних подій. 

Крім того, з метою поліпшення умов проживання та соціального захисту 

ветеранів Великої Вітчизняної війни прийнято Програму "ВЕТЕРАН 2016" 

на реалізацію якої з бюджету виділено кошти в сумі 10 тис. грн. 

Ветеранам міста, за ініціативи підприємців сформовано продуктові 

набори орієнтовною вартістю 300 грн. до Дня пам’яті та примирення та 71 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

Постійно проводиться робота з сім’ями, що перебувають у кризових 

ситуаціях. На особливому контролі находяться сім’ї, в яких під 

опікою/піклуванням перебувають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування. 

З метою підтримки сімей, в яких проживають діти з особливими 

потребами, проведено дві благодійні акції "Допоможіть врятувати дитину!" 

та «Врятуйте життя». Силами учасників зібрано більше 120  тис.  

благодійних  коштів на лікування. 

У зв'язку із суспільно-політичними та військовими подіями в державі, 

міська влада здійснює цілий комплекс заходів щодо надання підтримки та 

соціального захисту учасникам антитерористичної операції, членів їх сімей, 

зокрема, надано одноразової фінансової допомоги на вирішення соціально-

побутових проблем для 55 учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей на загальну суму 38 тис.грн. Із сім"ями військовозобов"язаних , які в 

даний час перебувають на Сході України у зоні активних бойових дій 

заслухано запити та пропозиції їх членів родин.  Для дітей, учасників АТО 

організовано безкоштовне відвідування атракціонів, ігрових кімнат в м. 

Вінниця. Учаснику бойових дій, інваліду війни Гудзю Олександру за 

сприяння обласної влади придбано квартиру, в якій зроблено сучасний 

ремонт, за допомогою підприємців, міської та районної влади придбано меблі 

та побутову техніку. 

На жаль, у 2016 році липовчани хоронили свого героя, який загинув  в 

ході антитерористичної операції на Сході України, -  Олега Грабчака, на 

вшанування  пам»яті його ім»я  носить вулиця, на якій жив Герой, 

встановлено меморіальну дошку на ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, де навчався Олег. 

Вічна пам’ять воїнам. Слава Героям України! 

Особливу увагу виконком міської ради приділяє громадянам та сім»ям, 

які перебувають у складних життєвих обставинах. Надано адресну підтримку 

окремих вразливим групам населення шляхом надання матеріальної 

допомоги на лікування, у зв»язку з важким матеріальним становищем,  

впродовж 2016 року 307 жителям міста на загальну суму 141200 грн.  

  Налагоджена тісна співпраця з закладами охорони здоров’я щодо 

оздоровлення дітей в літній період. 

  Значна  увага виконкому міської ради направлена на роботу з молоддю. 

Так, з метою активної участі у громадському, культурному та соціальному 

житті міста ініційовано зустріч з громадським рухом "Творці майбутнього", 

Цивільним корпусом полку «Азов». 



На виконання розпорядженням міського голови, з метою підтримки 

обдарованої молоді та залучення її до вивчення точних наук, у місті 

проведено серед старшокласників конкурс "Інтелект міста 2016". Переможців 

конкурсу відзначено грамотами та грошовими преміями відповідно- в розмірі 

2 700 грн. 

З нагоди відзначення 72-річниці визволення Липовецького району від 

німецько-фашистських загарбників біля Меморіалу Слави відбувся мітинг, в 

якому взяли участь представники підприємств, організацій та установ міста 

та району. 

Організовано святковий концерт з нагоди святкування Дня працівників 

житлово-комунального господарства та побутового обслуговування 

населення. 

На передодні 30-ї річниця Чорнобильської катастрофи громадськість 

брала участь у відкритті пам’ятного знаку «Ліквідаторам аварії на ЧАЕС та 

учасникам ядерних випробувань 1986». 

До Дня захисту дітей у місті відбувся захід під девізом «Хай розцвітають 

усмішки дитячі!». 

При допомозі молодіжного виконкому міської ради та волонтерів міста 

започатковано проведення майстер-класів для дітей з обмеженими 

функціональними можливостями, виготовлені вироби були реалізовані під 

час благодійних акцій по збору кошті для хворих дітей. 

До Дня Європи проведено інтелектуально-спортивно-розважальний 

квест «Ігри патріотів» та, на завершення, танцювальний флешмоб і святковий 

дитячий концерт. 

 З нагоди святкування Дня молоді було проведено Холі фест – свято 

фарб та Свято морозива за участі торгової марки «Рудь».  

В стилі  збереження народних звичаїв та обрядів,  у місті  проведено 

заходи святкування Івана-Купала у мікрорайоні Кам”янка. 

Проведено  нагородження футбольної команди "Факел", яка отримала 

першість в обласному чемпіонаті та відзначення Дня Конституції.  

Міською радою та спортивним комітетом при виконавчому комітеті  

Липовецької міської ради організовано: Кубок міської ради з волейболу 

серед жіночих команд, юніорський турнір з боксу, чемпіонат міста з 

волейболу, міні-футболу, відкритий турнір з волейболу пам’яті Героїв 

Майдану та учасників АТО, міські змагання з кульової стрільби, відкрита 

першість м.Липовець з настільного тенісу, міський шаховий турнір 

приурочений святкуванню Дню пам’яті та примирення і 71-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,  перші міські відкриті 

змагання "Сокіл" ("Джура"), міжрайонний шаховий турнір, змагання по 

стрітболу, відкрита першіть СМДО «Оріон» з рукопашного бою присвячена 

пам’яті загиблих воїнів Липовеччини, з нагоди святкування Дня 

Українського козацтва та Дня  захисника України - майстер-клас з видів 

«Сокіл» («Джура»), обласний турнір з шахів, в якому брали участь дві 

команди нашого міста. 



З нагоди святкування Дня міста було проведено спортивні заходи, 

показові виступи з рукопашного бою та тхеквондо, жителі міста протягом 

усього дня насолоджувались концертно-розважальною програмою за участі 

дитячих колективів, колективів самодіяльності та виступом міського 

оркестру. 

На квартирному обліку при виконкомі міської ради перебуває 96 сімей, 

20% від цієї кількості - молоді сім"ї. Створено державний реєстр осіб, які 

потребують поліпшення житлово-побутових умов. 

З лютого місяця 2016 року діє електронна реєстрація дітей до ДНЗ, 

складено список дітей, які знаходять на черзі до дитячих садків міста. 

Для масового охоплення липівчан інформацією щодо життя міста- у 

мережі інтернет діє сайт міста Липовець та додатково - сторінка у facebook, 

Липовецька міська рада, для більшого охоплення жителів міста. Основні 

події з життя і діяльності виконавчого комітету міської ради, громадських 

формувань,  життя громади висвітлюються на них.  

Періодічно відбуваються зустрічі міського голови  з жителями різних 

мікрорайонів міста щодо звітування про роботу виконавчого комітету 

Липовецької міської ради. 

Протягом зазначеного періоду проведено 26 сесій та ухвалено 224 

 рішення, в основному у сферах житлово-комунального господарства, 

земельних відносин, соціальних питань. 

      У 2016 році проведено 26 засідань виконавчого комітету, на яких 

прийнято 159 рішень різного характеру. Впродовж січня-лютого 2017 році 

проведено 6 засідань виконкому, де розглянуто 24 питання та прийнято 

відповідні рішення. 

Державним реєстратором за звітний період задоволено 1375 заяв в 

реєстрації прав власності на нерухоме майно, надано послуг на загальну суму 

140000,00 грн. 

З 4 квітня 2016р. міська рада надає адміністративні послуги з реєстрації 

місця проживання та зняття з місця проживання. За цей період надано   таких 

послуг 702 особам. 

Значну увагу виконком приділяє особистому прийому та зверненню 

громадян. За даний період надійшло і розглянуто 576 звернень,  виконкомом 

видано 6595 довідок  різного характеру.  

Міська рада приєдналась до Єдиної системи місцевих петицій. Всього 

надійшло до міської ради 3 петиції, які не набрали необхідної кількості 

голосів та були розглянуті, як звернення громадян. 

У минулому році надійшло 30 запитів на публічну інформацію, на які 

вчасно надано відповіді запитувачам. 

З метою можливості участі у програмі Європейського Союзу «Східне 

Партнерство», яка  націлена на сприяння стабільності та процвітання східних 

партнерів ЄС, на котрих поширюється європейська політика сусідства, а його 

результатом має стати поглиблення двосторонніх домовленостей і створення 

нових багатосторонніх рамок для співробітництва за участі ЄС, Вірменії, 

Молдови,  Азербайджану, Білорусі, Грузії й України, у січні 2017 року  



підписано договір про співпрацю з містом Єдінець, республіки Молдова  

щодо розвитку співробітництва та підготовки спільних проектів в галузях 

освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, туризму, охорони навколишнього 

середовища, сільського господарства, торгівлі, дорожньої інфраструктури  та  

комунальних послуг .  

В 2017р. планується: 

- продовжити поточний ремонт доріг по вулицях міста; 

-  провести реконструкції тротуарів по вулицях Свято-Покровській, Замковій, 

Шевченка і Липківського; 

-  провести реконструкцію системи водопостачання в мікрорайоні «Гайсин»;  

-  при наявності співфінансування реалізувати проекти - реконструкція 

очисних споруд та будівництво мережі каналізації по вул. 40-річчя Перемоги; 

-  модернізацію системи освітлення та проведення загального благоустрою.  

- продовжити будівництво мереж зовнішнього  освітлення  дворів 

багатоповерхових будинків; 

-провести утеплення фасадів дитячого садочка №2 «Малятко»; 

-будівництво дитячих та спортивних майданчиків. 

 

Від імені Липовецької міської ради, її виконавчого комітету, від себе 

особисто висловлюю щиру вдячність кожному мешканцю міста за 

патріотизм, виваженість, терпіння, розуміння і підтримку міської ради, за те, 

що своєю щоденною працею ви демонструєте велику любов до свого міста і 

відданість своїй державі. Дякую керівникам усіх громадських організацій, 

релігійних організацій за благодійні ініціативи, за допомогу у консолідації 

міської громади у складний для держави час. 
 
 
 


