УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 18 травня 2017 року

№

Про організацію роботи щодо запобігання
бездоглядності неповнолітніх
та літнього відпочинку
дітей
Заслухавши інформацію заступника міського голови Карбівської Н.В. 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 опікунською радою при виконкомі міської
ради, 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 РДА, районним
центром соціальних служб для молоді, систематично здійснюється комісійно
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 4 дітей. В сім’ях, які ними опікуються,
створено належні 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, дільничними
інспекторами поліції 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
Карбівська Н.В., Печолат О.В.
3.Спільно з адміністраціями ЗОШ, колегіуму, працівниками правоохоронних
органів забезпечити контроль за поведінкою неповнолітніх, схильних до
правопорушень.
Постійно
Карбівська Н.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),Барчук Тетяни Сергіївни
(вул. Весняна,7), Ковальчук Руслани Борисівни (проїзд Полупанова, 5)
Постійно
опікунська рада
6.Сприяти роботі оздоровчому табору з денним перебуванням при дитячоюнацькому центрі.
Червень 2017
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 Карбівську Н.В.
9. Про хід виконання рішення доповісти у вересні 2017 року.
Міський голова
Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Карбівська Н.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
18 травня 2017 року

№

Про хід виконання рішення виконавчого
комітету «Про проведення двомісячника
із благоустрою міста «Чистий Липовець»
та затвердження міського плану дій щодо
підвищення рівня благоустрою міста Липовець
В період з 15 березня по 14 травня 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, частково
прибрано прилеглу лісосмугу. Силами працівників КП «Комунсервіс»
ліквідовано 2 несанкціонованих сміттєзвалища, з яких вивезено 18м3 сміття,
завершено благоустрій центрального міського кладовища
(встановлено
огорожу), проведено благоустрій території біля міської ради.
Проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Чехова, В.
Вруцького, Б. Хмельницького, Київська, Космонавтів, Яблунева, Козаченка,
Ватутіна, Черняховського, провулках Соборності та Чехова, тупик Чехова.
Відповідно до пункту 7 статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання розпорядження райдержадміністрації
№ 80 від 10.03.2017р. «Про організацію весняної акції з благоустрою та
санітарної очистки території населених пунктів району», 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;
- провести виконання робіт з будівництва вуличного освітлення по вул. І.
Франка та Ломоносова в м. Липовець;
- забезпечити виконання капітального ремонту дорожнього покриття
(тротуару) по вул.. В. Липківського 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).
4. Інспектору з благоустрою КП "Комунсервіс" Шевчуку П. П. посилити
роботу щодо усунення порушень Правил благоустрою, забезпечення чистоти
та порядку в м. Липовець.
5. 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.
6. Продовжити роботу щодо обстеження прибережних захисних смуг
водойм міста, що перебувають в оренді.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С. С.
9. Про хід виконання рішення заступнику міського голови
Кропивницькому С. С. доповісти на засіданні виконкому у грудні 2017 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Кропивницький С. С.

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 18 травня 2017 року
Про взяття на квартирний облік Стуса П.І. та Юри Р.Л.

№

Заслухавши та обговоривши інформацію Карбівської Н.В., заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів, щодо взяття на
квартирний облік при виконкомі міської ради Стуса Петра Івановича та Юри
Романа Леонідовича, учасників бойових дій в зоні АТО, враховуючи
рекомендацію житлово-побутової комісії при виконкомі міської ради, протокол
від 18.05.2017 р. № , виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Відповідно до ст. 31, 34, 39, 46 Житлового Кодексу України, пункту 2
частини А статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
пункту 11 ст. 7, пункту 14 ст.12 Закону України „Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту ” та пунктом 46 підпунктом 5-1, 5-2, Правил
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм
жилих приміщень в Українській РСР, що затверджені Постановою Ради
Міністрів Української РСР і Української республіканської Ради профспілок від
11 грудня 1984 року № 470, взяти на позачерговий квартирний облік при
виконкомі міської ради, Стуса Петра Івановича року народження, учасника
бойових дій, який зареєстрований за адресою: м. Липовець, вул. та Юру
Романа Леонідовича року народження, учасника бойових дій,
який
зареєстрований за адресою: м. Липовець, вул. .
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Карбівській Н.В. внести відповідні дані у реєстр осіб, які перебувають на
квартирному обліку, відповідно до прийнятого рішення.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Карбівська Н.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 18 травня 2017 року

№

Про створення комісії з передачі-приймання
цілісного майнового комплексу
Враховуючи рішення 21 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від
15 листопада 2016 року «Про надання згоди на прийняття цілісного майнового
комплексу дочірнього підприємства «Липовецьводоканал» комунального
підприємства «Вінницяоблводоканал», на виконання рішення 17 сесії
Вінницької обласної ради 7 скликання від 24 березня 2017 року № 331 «Про
передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства
«Липовецьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» та
об’єктів незавершеного будівництва», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Створити комісію з передачі- приймання цілісного майнового комплексу
дочірнього підприємства «Липовецьводоканал» згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.

Міський голова
Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

Микола ГРУШКО

Додаток
до рішення виконкому
№ від 18.05.2017р.

Склад
комісії з передачі- приймання цілісного майнового комплексу дочірнього
підприємства «Липовецьводоканал».

Кропивницький Сергій Станіславович – заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;
Лебідь Альона Миколаївна – секретар міської ради, заступник голови
комісії;
Назаренко Олеся Олександрівна – зав. відділом правової та кадрової
роботи, секретар комісії;
Члени комісії:
Костенко Володимир Володимирович – заступник директора
департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства
департаменту
житлово-комунального
господарства,
енергетики
та
інфраструктури облдержадміністрації (за згодою);
Зонова Марія Володимирівна – начальник відділу комунального
господарства департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та
інфраструктури облдержадміністрації(за згодою);
Свинарець
Поліна
Степанівна
–
головний
бухгалтер
КП «Вінницяоблводоканал» (за згодою);
Стельмащук Олександр Миколайович – заступник начальника КП
«Вінницяоблводоканал» (за згодою);
Волощук Василь Іванович – заступник начальника управління спільної
комунальної власності територіальних громад Вінницької області(за згодою);
Андрусенко Ірина Степанівна – головний спеціаліст відділу спільної
комунальної власності управління спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької області(за згодою);
Дзіпетрук Ірина Вікторівна – завідувач фінансово-господарським
відділом міської ради;
Петрівський Сергій Романович – директор ДП «Липовецьводоканал»;
Рижко
Юлія
Володимирівна
–
головний
бухгалтер
ДП
«Липовецьводоканал».
Керуючий справами (секретар)
виконкому міської ради

Олег ПЕЧОЛАТ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 18 травня 2017 року

№

Про затвердження проекту регуляторного акту
«Про встановлення тарифів на послуги з
централізованого водопостачання та
водовідведення для населення, які буде
надавати ДП «Липовецьводоканал»

Відповідно до ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст. 7; 31 Закону України «Про житлово - комунальні послуги»,
керуючись ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», на підставі звернення
дочірнього
підприємства
«Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал», щодо
застосування тарифу на послугу з централізованого водопостачання та
водовідведення та з метою підвищення якості надання послуг, стабілізації
фінансово-економічного стану підприємства та враховуючи зростання
мінімальної заробітної плати, вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів,
паливно-мастильних матеріалів та інших витрат,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити проект регуляторного акту «Про затвердження тарифу на послугу
з централізованого водопостачання та водовідведення дочірнім підприємством
«Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал»для його оприлюднення з
метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань (проект додається).
2. Даний проект регуляторного акту затвердити в остаточній редакції на
засіданні виконавчого Липовецької міської ради 2017 року в строк визначений
законом.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.

Міський голова

Микола Грушко

Кропивницький С.С.
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення виконавчого комітету Липовецької міської ради
«Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення», які буде надавати ДП «Липовецьводоканал»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблено на
виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної
регуляторної політики в сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160IV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308.
1. Проблема, яку пропонується вирішити.
Проблема з надання послуг централізованого водопостачання та
водовідведення є однією з важливих в системі житлово-комунального
господарства протягом останнього часу.
Основними причинами такої ситуації в м.Липовець є:
невідповідність тарифів на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення рівню економічно обґрунтованих витрат на їх надання;
відсутність у діючих тарифах капітальних вкладень, що не дозволяє
підприємству розвиватися.
Основна проблема, яку передбачається вирішити шляхом прийняття
цього регуляторного акту – це невідповідність діючих тарифів на послуги
централізованого водопостачання та водовідведення економічно обґрунтованим
витратам підприємства, в результаті чого його діяльність стала збитковою.
ДП «Липовецьводоканал» є спеціалізованим підприємством і належить до
комунальної власності територіальної громади м.Липовець.
Діючі тарифи на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення, які були затверджені рішенням виконкому Липовецької міської
ради №6 від28.01.2015р. втратили свою актуальність і є збитковими та такими,
що не покривають витрат підприємства.
З моменту встановлення діючих тарифів на послуги централізованого
водопостачання та водовідведення, які надає це підприємство, значно зросла

вартість на паливно-мастильні матеріали збільшилися з 8.69 грн. до
23.99грн.(збільшились на 138%), рівень мінімальної заробітної плати
збільшився з 1218,00 грн. до 3200,00 грн. (на 263%), на 168% збільшилась
вартість енергоносіїв ( вартість електроенергії в діючих тарифах 1.2335грн/квт.год, вартість електроенергії в проекті тарифів -2.0704грн/квт.год.)
Для своєчасного та якісного надання послуг вкрай необхідно врегулювати
тарифи та порядок їх надання – це дозволить відшкодовувати витрати
підприємства та забезпечить одержання запланованого рівня рентабельності.
ДП «Липовецьводоканал» не може самостійно змінювати рівень тарифів,
так як згідно з чинним законодавством (Законів України «Про місцеве
самоврядування» та «Про житлово-комунальні послуги») повноваження по
встановленню тарифів належать органам місцевого самоврядування.
Подальше здійснення підприємством господарської діяльності в існуючих
умовах може призвести до виникнення негативних наслідків:
для ДП «Липовецьводоканал»:
· неможливість надання якісних послуг;
· погіршення умов оплати працівників підприємства з причини скрутного
фінансового становища;
· несвоєчасна оплата податкових платежів та виникнення заборгованості
перед бюджетом;
· виникнення заборгованості по заробітній платі;
· загроза банкрутства підприємства;
для населення м. Липовець:
· зниження якості надання послуг централізованого водопостачання та
водовідведення;
для органу місцевого самоврядування:
· затримки та неповне надходження до бюджету коштів від діяльності ДП
«Липовецьводоканал».
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність встановити
обґрунтовані тарифи на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення. Це надасть можливість підприємству збільшити обсяг послуг,
підвищити доходи підприємства та покращити його фінансовий стан.
2. Цілі державного регулювання.
Ціль прийняття цього регуляторного акту безпосередньо пов'язана з
вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний
регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її
окремих складових.
Цілями даного регуляторного акту є:
· сприяння ефективній роботі підприємства ;
· підвищення якості надання послуг;

· можливість модернізації, розширення технічного переобладнання
основних засобів підприємства за рахунок прибутку;
· здійснення державної політики ціноутворення.
3. Визначення альтернатив та їх оцінка.
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей
були розглянуті такі можливості як:
1. саморегулювання ціноутворення на ринку послуг централізованого
водопостачання та водовідведення;
2. пропозиція відмови від введення в дію запропонованого проекту
рішення та залишення існуючої ситуації;
3. підвищення розміру тарифів на послуги централізованого
водопостачання та водовідведення та введення в дію запропонованого проекту
рішення.
При цьому використаємо метод порівняння приведених альтернатив.
Перша альтернатива є неприйнятною, так як згідно з чинним
законодавством повноваження по встановленню тарифів на послуги
централізованого водопостачання та водовідведення покладено на органи
місцевого самоврядування.
Тому підприємство не може самостійно встановлювати тарифи на свої
послуги.
Якщо відмовитись від введення в дію запропонованого регуляторного
акту, діяльність ДП «Липовецьводоканал» з надання комунальних послуг буде
поставлена під загрозу, що призведе до:
- не буде забезпечено належного рівня житлово-комунального
обслуговування господарських та приватних секторів ;
- одержання цим підприємством збитків;
- залишаться не задоволеними економічні та соціальні потреби
працівників підприємства.
Тому ця альтернатива також є неприйнятною.
Тому тільки при підвищенні рівня тарифів до запропонованого цим
проектом ДП «Липовецьводоканал» зможе вирішити існуючі проблеми із
самофінансуванням діяльності, забезпечити необхідний рівень окупності для
забезпечення розвитку матеріально-технічної бази,покращити якість послуг і
тощо.
Таким чином, єдиною прийнятною альтернативою є прийняття
запропонованого проекту рішення щодо підвищення рівня тарифів на послуги
централізованого водопостачання та водовідведення.
4. Механізми, що застосовуються для розв’язання проблеми.

Вирішення вищезазначеної проблеми буде розв'язано шляхом
прийняття відповідного рішення Липовецької міської ради в порядку та з
дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності» та іншими актами законодавства.
При вирішенні зазначеної проблеми певну користь отримають дві групи
господарських відносин:
1) споживачі (населення - забезпечення якісними послугами
централізованого водопостачання та водовідведення)
2) підприємство (зможе надавати більш якісні послуги, які будуть
користуватися підвищеним попитом на ринку цих послуг, що приведе до
збільшення прибутку самого підприємства, що у свою чергу, обумовлює
створення нових робочих місць).
Таким чином, вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу,
повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Липовецької міської ради з
дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності" та інших актів законодавства.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості
впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Можливість досягнення цілей, передбачених у цьому Аналізі в разі
прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв'язку
з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване
вирішення зазначених проблем.
Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного
акту з найменшими витратами для суб'єктів господарювання та громадян.
Досягнення встановлених цілей шляхом реалізації регуляторного акту
приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.
Простота виконання вимог, встановлених актом, тобто користування
послугами за встановленими тарифами, та простота положень даного акту, що
містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з
можливостей у досягненні встановлених цілей.
Також слід зазначити, що існує ризик впливу зовнішніх чинників.
Наприклад: зростання мінімальної заробітної плати, підвищення цін на
паливно-мастильні матеріали, енергоносії, зростання інших складових
собівартості послуг або зміни діючого законодавства. Усе це може привести до
недоцільності в подальшому застосування прийнятого даного регуляторного
акту, або зміни його суті чи окремих положень.

Однак ризик впливу вище перелічених зовнішніх чинників на дію цього
регуляторного акта не може вплинути на необхідність його прийняття, оскільки
наслідки такої відмови значно гірші за наведені.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акту.
Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регулювання припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у
різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту.
Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб'єктів
господарювання, мешканців міста, які мають різний характер і соціальний
ефект.
Проведення аналізу вигод та витрат у його повному обсязі є складною
процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації,
розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу, застосування різних
математичних та економічних моделей, тощо.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акту, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких
поширюється дія даного регуляторного акту, наведені вигоди та витрати за
текстовою формою.
6.1. Сфера інтересів органів місцевого самоврядування
Вигоди:
· Збільшення чисельності споживачів послуги;
· Забезпечення стабільного надання послуг населенню м.Липовець та
покращення їх якості;
· Зменшення скарг та звернень з боку споживачів.
Витрати:
· Людські витрати (робочого часу) з відстеження результативності
регуляторного акту.
6.2. Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Вигоди:
· Забезпечення стабільної діяльності підприємства в цілому при
незначному коливанні складових витрат;
· Надання послуг з дотриманням вимог державних стандартів, норм і
правил, встановлених законодавством;
· Забезпечення беззбиткової діяльності ДП «Липовецькводоканал»;
· Забезпечення вчасної виплати заробітної плати працівникам
підприємства та покриття інших виробничих витрат.
Витрати:
· Збільшення витрат на обов’язкові відрахування до бюджету.
6.3. Сфера інтересів громадян

Вигоди:
·
Забезпечення
вчасного
водопостачання та водовідведення;
· Покращення якості послуг;

надання

послуг

централізованого

Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього
регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання,
громадян та держави.
Досягнення встановлених цілей шляхом реалізації регуляторного акту
приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання
витрати.
7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.
Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть
вноситись за потребою у відповідності до змін законодавства України.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії
регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих показників та отриманих у
подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичного
відстежень, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних
результатів та досягнення цілей регулювання).
Для визначення результативності регуляторного акта пропонується
встановити такі статистичні показники:
1.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія
регуляторного акта.
2.Розмір
коштів
і
час,
що
витрачатимуться
суб'єктами
господарювання, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта.
3.Динаміка кількості укладених договорів на послуги централізованого
водопостачання та водовідведення.
4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних
положень регуляторного акта.
Отже, ДП «Липовецьводоканал» пропонуються для розгляду та
затвердження виконкомом Липовецької міської ради слідуючи тарифи на
послуги по централізованому водопостачанню та водовідведенню.
Групи споживачів
Населення, з ПДВ
Бюджетні установи та
інші споживачі, з ПДВ

грн.

Водопостачання,
тариф за 1 м3
18,54

Водовідведення,
тариф за 1 м³
30,91

грн.

26,38

39,91

Одиниця виміру

9. Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного
акта в разі його прийняття.
Відстеження результативності проекту рішення Липовецької міської ради
«Про затвердження тарифу на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення для всіх груп споживачів» здійснюватиметься шляхом аналізу
статистичної інформації.
Базове відстеження результативності цього регуляторного акта буде
проведено до дня набрання ним чинності.
Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після
набуття чинності регуляторного акту.
Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися раз на
кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження
цього регуляторного акта, протягом строку його дії.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу
якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть
вноситись відповідні зміни

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 18 травня 2017 року

№

Про затвердження графіків прийому
громадян у Липовецькій міській раді
Відповідно до пункту 10 частини Б статті 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення неухильного
дотримання Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента
України від 16.08.2002 року „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на звернення”, у зв»язку з кадровими
змінами, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити графіки особистого прийому громадян у Липовецькій
міській раді відповідальними працівниками міської ради, членами
виконавчого комітету у новій редакції (графіки додаються).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради
№129 від 15.12.2015 року «Про затвердження графіків прийому
громадян у Липовецькій міській раді».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами виконавчого комітету міської ради Печолата О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко Н.В.
Печолат О.В.
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Липовецької міської ради
від 18 травня 2017 року №

Графік
особистого прийому громадян
в Липовецькій міській раді
Прізвище, ім’я,
Посада
по батькові
Грушко
Міський голова
Микола
Терентійович
Кропивницький
Заступник
Сергій
міського голови
Станіславович
Карбівська
Заступник
Наталія
міського голови
Володимирівна
Лебідь Альона Секретар міської
ради
Миколаївна

Дні прийому
щовівторка
Щочетверга
Щопонеділка
Щосереди

Печолат Олег
Васильович
Шишківський
Микола
Макарович

Керуючий
справами
виконавчого
комітету міської
ради
Голова міської
громадської
організації
«Ветерани міста
Липовець»

щоп’ятниці

Щосереди

Прийомні години з 8.00 до 12.00
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Липовецької міської ради
від 18 травня 2017 року №

Графік
особистого прийому громадян
членами виконавчого комітету
Липовецької міської ради
Прізвище, ім’я, по батькові
Грушко Микола
Терентійович
Лебідь Альона Миколаївна
Печолат Олег Васильович
Кропивницький Сергій
Станіславович
Карбівська Наталія
Володимиріна
Дзіпетрук Ірина Вікторівна
Кицюк Петро Денисович
Бондар Василь Михайлович
Бабич Валерій Васильович
Фальківський Сергій

Посада
Міський голова
Секретар міської ради
Керуючий справами
виконавчого комітету міської
ради
Заступник міського голови
Заступник міського голови
Завідувач фінансовогосподарським відділом міської
ради
Начальник філії «Липовецький
райавтодор»
Головний лікар КЗ «ЦПМСД»
Землевпорядник Турбівської
селищної ради
Державний соціальний інспектор

Дні прийому
1-й понеділок
з 8.00 до 12.00
2-й понеділок
з 8.00 до 12.00
3-й понеділок
з 8.00 до 12.00
4-й понеділок
з 8.00 до 12.00
3-й понеділок
з 8.00 до 12.00
2-а середа
з 8.00 до 12.00
4-а середа
з 8.00 до 12.00
3-а середа
з 8.00 до 12.00
4-а середа
з 8.00 до 12.00
1-а п’ятниця

Васильович
Скоцький Сергій
Васильович
Брунь Володимир
Васильович
Русецька Ольга Миколаївна
Дажура Олександр
Вікторович
Петрівський Сергій
Романович
Козачишин Олександр
Іванович
Назаренко Олеся
Олександрівна
Підлубний Віктор
Олександрович
Сарафонов Василь
Миколайович

УПСЗН Липовецької РДА
Приватний підприємець
Юрисконсульт концерну
«Сімекс Агро»
Дільничий офіце р поліції
Директор ДП
«Липовецьводоканал»
Начальник СО «Липовецькі
електричні мережі»
Завідувач відділу правової та
кадрової роботи виконкому
міської ради
Член ГФ «Народна самооборона
м.Липовець»
ФОП

з 8.00 до 12.00
2-а п’ятниця
з 8.00 до 12.00
1-а п’ятниця
з 8.00 до 12.00
1-а середа
з 8.00 до 12.00
2-а п’ятниця
з 8.00 до 12.00
3-а п’ятниця
з 8.00 до 12.00
4-а п’ятниця
з 8.00 до 12.00
1-а середа
з 8.00 до 12.00
2-а середа
з 8.00 до 12.00
1-а п’ятниця
з 8.00 до 12.00

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 18 травня 2017 року

№

Про впорядкування адреси
житлового будинку
Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», розглянувши звернення громадян Свящука І.О.,
Гребенюк Г.І. щодо впорядкування адреси житлових будинків по вулицях
Некрасова і Лермонтова в місті Липовець, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької селищної
ради від 16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та
зміну нумерації будинковолодінь в селищі Липовець» та читати
нумерацію житлового будинку в новій редакції:
по вул. Некрасова
№
Прізвище
п/п
користувача

Існуючий
номер

Присвоєний
номер

Примітка

Свящук Іван
Омелянович
по вул. Лермонтова
№
Прізвище
п/п
користувача

Ріг вул.
Ломоносова

89

8

Існуючий
номер

Присвоєний
номер

Примітка

Кузьменко
Антоніна
Макарівна

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

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 18 травня 2017 року

№

Про хід
виконання рішення
виконавчого комітету міської ради
Заслухавши інформацію керуючого справами виконкому міської ради
Печолата О.В. про хід
виконання рішення виконкому
міської ради,
керуючись п.6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
Зняти з контролю рішення виконавчого комітету
№22 від 23.02.2017р. та №37 від 23.03.2017р. «Про надання дозволу на
зрізання дерев», в зв’язку з виконанням запланованих заходів рішення.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

