
                                                                 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

                                                               

Засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради 

від  15 березня   2016 р. 

 

засідання розпочато    о  09  год. 00 хв. 

засідання закінчилось о 09  год. 55 хв.  

 

В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: 

 

Міський голова:                                             Грушко М.Т. 

Секретар виконкому міської ради               Печолат О.В.                   

         

       Члени виконкому:  Лебідь А.М.                   Підлубний В.О. 

                                        Кропивницький С.С.     Лавриненко О.В.                   

                                         Дажура О.В.                   Дзіпетрук І.В. 

                                         Брунь В.В.                      

                                         Скоцький С.В.               

                                          Бабич В.В. 

                                          

     Запрошені: Бондаренко М.В.- директор КП «Комунсервіс». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1/33. Про проведення двомісячника  із   благоустрою  міста. 

Інформує: Кропивницький С.С.- заступник міського голови.     
 

2/34. Про хід виконання Програми міської ради щодо профілактики 

злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території міської 

ради на 2016-2017 роки. 

           Інформує:  Лавриненко О.В.- заступник міського голови.  

 

3/35. Про надання згоди на розташування   батуту.  

Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради.           

 

4/36. Про впорядкування нумерації будинку.                                                   

Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради.    

     

5/37.Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим  громадянам 

міста. 



Інформує: Грушко М.Т. міський голова.     

  
       6/38.    Про план роботи виконавчого комітету Липовецької    міської                      

ради  на   другий      квартал  2016 року.  

Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради.    

 

     7/39. Про внесення змін до рішення № 14 від 21 січня 2016 року «Про 

порядок використання службового  автомобіля для поїздок, пов’язаних із 

службовою діяльністю посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету  

та встановлення лімітів витрат палива у 2016 році». 

 

Інформує: Дзіпетрук І.В.- завідувач фінансово-господарського відділу 

виконкому міської ради. 
 

     8/40. Про включення до складу групи охорони громадського порядку 

Ямпільського В.І. 

Інформує:  Лавриненко О.В.- заступник міського голови.  
 

    9/41. Про затвердження проектно-кошторисної документації (коригування). 

Інформує: Кропивницький С.С.- заступник міського голови.     
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                       
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ  

                   
22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail: : lypovetsmr@gmail.com

                                                      
 

Від  15 березня 2016 року                                                                             №  33 

 

Про проведення двомісячника  

із     благоустрою         міста  

 

 У зв"язку  із  з проведенням щорічної соціально-екологічної акції 

"Зробимо Україну чистою -2016" , відповідно до ст. 33, 40 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", Правилами благоустрою, забезпечення 

чистоти і порядку в м. Липовець, затвердженими рішенням 31сесії 6 скликання 

№ 326  від 12.06.2012р., на виконання Програми соціально-економічного 

розвитку міста на 2016 рік, розпорядження райдержадміністрації від 

26.02.2016р. «Про організацію весняної акції з благоустрою території населених 

пунктів району у 2016 році,  з метою виховання дбайливого ставлення до 

довкілля,   виконком міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

1.Організувати двомісячник із благоустрою міста " ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ"  з 15 

березня по 14 травня 2016 року, у зв"язку з чим провести ряд заходів  (план 

заходів додається, додаток №1). 

2.Комунальному підприємству "Комунсервіс"( Бондаренко М.В.) розпочати 

роботу щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста та 

впорядкування діючого міського сміттєзвалища.  

3.Керівникам підприємств та установ міста провести суботники та толоки щодо 

впорядкування й благоустрою прилеглих територій. 

4. Орендарям водних об"єктів Р.Марківському, М.Козаку, О.Шевчуку, 

С.Цивилюк, В.Притулі привести в порядок природоохоронні зони,  прилеглі до 

водного плеса, обладнати місця для відпочинку. 

5.Оголосити міський конкурс на краще підприємство, установу, будинок, двір, 

затвердити положення про проведення конкурсу (додаток 2). 



6. Затвердити акт обстеження стану комунальних доріг по м. Липовець 

Вінницької області, додається. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на Кропивницького С.С., 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, про хід 

виконання його доповісти у травні 2016 року. 

 

 Міський голова                                                Микола ГРУШКО 
 

Печолат О.В. 
Бойко О.О. 

Кропивницький С.С. 
                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                       Додаток 1 

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                                            Липовецької     міської        ради 

                                                                            від  15 березня 2016  року  №33 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

з  організації та проведення двомісячника із благоустрою міста 

 " ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ"  

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Терміни 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Примітка 

1. Організувати збори керівників 

ОСББ та будинкових і вуличних 

комітетів 

До 17.03.2016 Печолат О.В. 

Кропивницький С.С. 

Бондаренко М.В. 

 

2. Керівникам підприємств і установ 

провести заходи із впорядкування 

прилеглих територій. 

Протягом 

двомісячника  

Кропивницький С.С. 

Бондаренко М.В. 
 

3.  Насадити парк , замовити 

саджанці у "Липовецьрайагроліс" 

До 1.05.2016 Бондаренко М.В., 

молодіжний виконком 
 

4. Впорядкувати територію сквера 

(верхній) та паркової зони. 

До 1.05.2016 Лавриненко О.В. 

Молодіжний виконком, 
КП "Комунсервіс" 

 

5. Запровадити щоп»ятниці 

санітарний день з благоустрою  

18.03, 25.03, 

1.04, 8.04, 

15.04, 22.04, 

29.04, 6.05 

Кропивницький С.С. 

 КП "Комунсервіс" 
 

6. Впорядкувати природоохоронні 

зони прилеглі до артезіанських 

свердловин. 

До 1.05 КП "Липовецьводоканал"  

7. Почистити бордюри, побілити 

дерева на території міста  

До 15 квітня 

2016 року 

КП "Комунсервіс"         

8. Насадити квіти на газонах міста по 

вул. Героїв Майдану, Василя 

Липківського, Шевченка. 

До 15 квітня 

2016 року 

КП "Комунсервіс"        

9 Насадити квіти у сквері 

(верхній) та парку. 

До 01 травня 

2016 року 

КП "Комунсервіс"  , 

молодіжний виконком.     

 

10 Забезпечити систематичне 

вивезення твердих побутових 

відходів з прибудинкових 

територій в місті. 

Постійно КП "Комунсервіс"        

11 Благоустроїти територію стадіону  

/відремонтувати  лавочки, 

пофарбувати їх/ 

Квітень-травень СТ "Колос", Дирекція 

ДЮСШ 

 

12 Провести роз"яснювально-виховну Постійно Завідуючі ДНЗ  



роботу в  дитячих дошкільних 

установах на теми екології та 

підтримання належної чистоти і 

порядку на прилеглих територіях  

«Сонечко»і "Малятко" 

13 Розчистити дерева та кущі, які 

ростуть на прибудинкових 

територіях багатоквартирних 

будинків , в парку  

До 15 квітня 

2016 року 

КП"Комунсервіс"  

14 Провести суботники та недільники 

по впорядкуванню територій 5-ти 

громадських кладовищ /вирубати 
чагарники, відремонтувати 

огорожу,  зняти старі та сухі 

дерева, відремонтувати ритуальні 

майданчики/. 

До 1 травня 

2016 року 

КП"Комунсервіс"  

15 Відремонтувати дитячі 

майданчики, пофарбувати їх 

До 14 квітня 

2016 року 

КП "Комунсервіс", д/с 

"Малятко", "Сонечко" 

 

16 Виконати роботи із благоустрою 

територій Меморіалу Слави, знаку 

Героям АТО, обеліска, 

пам"ятників, братських могил та 

могил невідомих солдат 

До 15 квітня 

2016 року 

КП "Комунсервіс", ГО 

"Патріот", 

ЗОШ міста,  

 

17. Побілити зовнішні стіни КНС, 

благоустроїти територію. 

Звільнити від стихійних 

сміттєзвалищ територію очисних 

споруд. 

До 15 квітня 

2015 року 

ДП КП 

"Липовецьводоканал" 

 

18. Провести акцію «Майбутнє лісу в 

твоїх руках». 

Висадити дерева, кущі на території 
житлових масивів, шкіл, 

колегіуму, дитячих садків та біля 

стадіону. 

19.03-16.04 КП "Комунсервіс", 

"Липовецьрайагроліс" 

 

 

19. Систематично проводити рейди 

щодо виявлення порушників 

благоустрою, притягувати їх до 

адміністративної відповідальності. 

Постійно КП "Комунсервіс",   

інспектори поліції. 

 

20. Здійснити поточний ремонт 

об"їздної дороги по вул. Замковій 

та Свято-Покровській. 

2 квартал 

2016р. 

КП "Комунсервіс"  

     

  

 

 

Керуючий справами виконкому                                                Олег ПЕЧОЛАТ  

                                                                                                    

 

 
 

                                                                                   

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В.Липківськогоо, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  lipovecmr@yandex.ua 

РІШЕННЯ            

Від 15 березня 2016 року         № 34 
 

Про  хід виконання Програми   

щодо  профілактики   злочинності ,  

зміцнення     законності     та   правопорядку 

на території міської ради   

на 2016-2017 роки  

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Лавриненко О.В. про хід виконання «Програми  щодо 

профілактики злочинності , зміцнення законності та правопорядку на території 

міської ради  на 2016-2017 роки», в ході якої було висвітлено виконання 

профілактичних заходів із попередження злочинності на території міської ради 

та, обговоривши дане питання,  керуючись п.п.7  ст. 32 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий  комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих 

органів Лавриненко О.В. про хід виконання  «Програми  щодо профілактики 

злочинності , зміцнення законності та правопорядку на території міської ради  

на 2016-2017 роки» взяти  до відома. 

2. Роботу виконкому міської ради, громадського формування, комісій при 

виконкомі спільно з громадськістю, і надалі спрямовувати на виконання 

Програми. 

3. Продовжити співпрацю групи з охорони громадського порядку із 

загоном самооборони щодо вирішення питань профілактики злочинності на 

території міста. 

4. Рекомендувати правоохоронним органам посилити роботу щодо 

запобігання продажі спиртних напоїв неповнолітнім на території міської ради. 

mailto:lipovecmr@yandex.ua


5.Контроль за виконанням рішення покласти на Лавриненко О.В. 

заступника міського голови, доповісти на засіданні виконкому у жовтні 2016 

року. 

 

Міський голова         Микола ГРУШКО 
Печолат О.В. 

Бойко О.О. 

Лавриненко О.В. 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання Програми міської ради щодо профілактики злочинності , зміцнення 

законності та правопорядку на території міської ради  на 2016-2017 роки. 

 

Виконавчим комітетом міської ради спільно із громадськими організаціями та комісіями, які створені 

при ньому, педагогічними колективами, правоохоронними органами, проводиться певна робота з метою 
профілактики злочинності в місті, зміцнення законності, охорони правопорядку та реалізації Програми з цих 

питань. На засіданнях виконавчого комітету заслухано питання попередження правопорушень серед підлітків 

та шкільної молоді міста;   роботи адміністративної комісії,  організацію оздоровлення та дозвілля дітей і  

шкільної молоді у літній період та ряд інших.  

Створена і працює при виконкомі міської ради група з охорони громадського порядку. На її установчих 

зборах затверджено Статут громадського формування. Склад групи останнім часом переглянутий, всі члени 

формування одержали посвідчення. Щотижня, у вихідні дні, члени формування чергують спільно з 

працівниками поліції у вечірній час в місті. Для матеріального забезпечення роботи групи, із міського бюджету 

рішенням сесії виділено 10 тис. грн. 2 рази на рік проводяться збори громадського формування, працівниками 

поліції проводяться інструктажі  щодо здійснення охорони громадського порядку в місті. Також здійснюються 

рейди "Вечірнє місто" до яких долучаються і працівники районних служб з молоддю. Під час чергувань на 
порушників порядку складаються протоколи, які потім  виносяться на розгляд адміністративної комісії. 

Протягом 2015 року відбулось 8  засідань комісії на яких розглянуто 11  справ. На порушників  

накладено штрафів на суму 3043 грн. у 2016 р.  засідання 1, штраф – 51 грн. 

У грудні минулого року на зборах формування розглянуто питання: Про основні засади Закону України 

"Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", з правами та обов’язками членів 

угрупування  ознайомив Музика Василь Вікторович, начальник сектору дільничних інспекторів, про 

перспективи роботи громадського формування розповів міський голова – Грушко Микола Терентійович.. Збори 

вирішили запровадити систематичний моніторинг з питань охорони правопорядку територіальною громадою, 

об’єднавши зусилля юристів, педагогічних колективів, правоохоронних органів та поліпшити роботу з 

шкільною молоддю щодо дотримання нею законності, несення  відповідальності за порушення чинного 

законодавства. Беручи участь у вирішенні інших важливих питань державного і суспільного життя, це 
формування водночас займається і правоохоронною діяльністю. 

Проведена робота щодо вивчення умов проживання дітей  в сім’ях опікунів та піклувальників шляхом 

проведення соціального інспектування із зацікавленими службами, відвідано дані сім"ї під час рейдів з метою 

попередження бездоглядності, проведено співбесіди з опікунами та дітьми, працівниками шкіл, де навчаються 

діти. Надається допомога у влаштуванні дітей на навчання у дитячі дошкільні заклади. З метою здійснення 

контролю за виконанням опікунами обов’язків щодо опіки та піклування, щороку на засіданні виконкому у 

грудні заслуховуються звіти опікунів. 

При виконкомі міської ради працює опікунська рада (голова Грушко М.Т..). За останній період 

відбулось 4 засідання ради, на яких розглянуто питання соціального захисту неповнолітніх та осіб пенсійного 

віку. 

Активізовано роботу спортивних гуртків з боротьби, кульової стрільби. Щорічно за ініціативи міської 

ради проводяться міські спортивні ігри для шкільної молоді. Такі ж ігри проводяться і для дорослих, які 
працюють в установах, на підприємствах. Регулярно відбуваються засідання спортивного комітету, на яких 

обговорюється порядок та умови проведення змагань.  

При школах працюють гуртки позакласної та позашкільної роботи. Зареєстрована і діє на території 

міста молодіжна громадська організація "Патріот". Заслуговує на увагу гурток кульової стрільби. Досить 

активно в місті проводяться спортивні змагання з різних видів спорту. За останніх два місяці відбулись: 

змагання з волейболу серед жіночих команд, турнір з волейболу памяті Героїв Матйдану та загиблих в АТО, 

змагання по кульовій стрільбі, чемпіонат міста з волейболу серед установ, підприємств та організацій, кубок з 

шахів. На території міста працює ДЮСШ, дитячо-юнацький центр, які об’єднують близько 600 дітей. 

 Міська рада опікується долею дітей, позбавлених батьківського піклування та людей похилого віку, які 

опинились в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.  

 З метою перевірки дотримання вечірніми торгівельними закладами  правил торгівлі спиртними 
напоями та режиму роботи вечірніх закладів, попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, спільно 



із дільничними інспекторами, районними службами по роботі з дітьми проводяться рейди «Діти вулиці», 

«Вечірнє місто». 

            Протягом останнього часу в місті не було виявлено фактів бродяжництва, бездоглядності серед 

дітей . 

 На обліку у міській раді перебувають 332 дітей, які потребують соціального  захисту, з них: 

- 228 дітей, які проживають у 70 багатодітних сім’ях ; 

- 30 дітей – інвалідів ; 
- 13 дітей, які проживають у сім"ях, що перебувають у кризовому стані; 

- 30 дітей, у яких батьки знаходяться за кордоном ; 

           -    13 дітей, позбавлених батьківського піклування ; 

- 2 прийомних сім"ї; 

   

 Виявлено сім"ї, які опинились у складних життєвих обставинах, це сім’ї:, Барчук Тетяни(вул.Весняна), 

Крикун О.В. ( вул. 1 Травня), Цвіткової Ганни , ( вул. Набережна), Калінчук Лариси ( вул.Свердлова), Десятнюк 

Тетяни ( вул.Можайського). Дані сім’ї з різних причин: соціальних, матеріальних, психологічних, сімейних 

опинились у складних життєвих обставинах. З батьками дітей проведено бесіди щодо попередження насильства 

в сім’ях і дитячої бездоглядності та безпритульності. Органи опіки  постійно контролюють такі сім’ї та, по 

можливості, надають допомогу. Так, у 1 півріччі цього року їм КП "Комунсервіс" завезено дрова, а у минулому 

році надано матеріальну допомогу Благодійним фондом громади Липівця. З міського бюджету надано 
матеріальної допомоги на суму 1200 грн.   

 У місті ще працюють міські громадські організації «Гармонія»,  «Світанок», куди входять особи з 

обмеженими фізичними можливостями.  ГО "Світанок" об’єднала сім’ї, в яких виховуються діти-інваліди, з 

січня 2016 р. на базі Будиночка Святого Миколая працює волонтер, яка проводить майстер-класи для 

вищевказаної аудиторії. При міській раді діє молодіжний виконком, з метою залучення молоді до вирішення 

питань соціально-економічного розвитку міста. Здібна та ініціативна молодь бере активну участь у організації 

проведення різних заходів у місті: конференцій, конкурсів, змагань, фестивалів, виробленні стратегії розвитку 

міста. 

 На території мікрорайону Кам’янка працює бібліотека та міський клуб. Відповідно до плану заходів 

проводяться тематичні вечори, вечори розваг та інші заходи. 

 Виконком міської ради бере участь у організації процесу відбуття покарань громадянами за 
адміністративні порушення, призначені рішенням суду в якості громадських робіт. Дані правопорушники 

залучаються до прибирання та благоустрою міста в складі КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради. Крім 

виховного впливу, з метою попередження правопорушень громадянами, це  дає можливість вирішити деякі  

проблеми благоустрою та зекономити кошти місцевого бюджету.  

  Здійснюються заходи щодо удосконалення механізмів міжвідомчого співробітництва у сфері протидії 

поширення наркоманії шляхом обміну інформацією та досвідом роботи, проведення спільних заходів. 

Організовується проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо недопущення вирощування 

нарковмісних рослин та настання передбаченої відповідальності за порушення норм чинного законодавства. 

Проводяться також спільно з представниками зацікавлених органів перевірки розважальних закладів та місць 

дозвілля молоді.  

 На позитивне вирішення питання профілактики злочинності в місті, як і  скрізь, впливають ряд 
факторів економічного характеру. Це, в першу чергу, безробіття. Відповідно до інформації Центру зайнятості у 

нашому місті станом на  1.01.2016 р. зареєстровано   190 безробітних. Половина працездатного населення 

змушена шукати для прожиття  сім"ї  роботу за кордоном, у Києві та інших місцевостях.  А, мабуть, 

найголовніша причина - це ситуація, що склалась у державі, для злочинців це золота пора. Як ми знаємо, у 

нашому місті теж зареєстровано кілька прикрих випадків і пограбування, і вбивства. 

 Наступна не менш важлива причина - це відсутність освітлення вулиць міста в нічний час, в темноті 

завжди легше здійснити крадіжку чи будь-який інший злочин. Серед всіх вже перелічених  також і бездоріжжя 

в обох мікрорайонах новобудов. 

 Над цими та рядом інших питань  працює виконавчий комітет, його апарат на чолі з міським головою.  

 

 

 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          Додаток 1 

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                                            Липовецької     міської        ради 

                                                                            від  15 березня 2016  року  №33 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

з  організації та проведення двомісячника із благоустрою міста 

 " ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ"  

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Терміни 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Примітка 

1. Організувати збори керівників 

ОСББ та будинкових і вуличних 

комітетів 

До 17.03.2016 Печолат О.В. 

Кропивницький С.С. 

Бондаренко М.В. 

 

2. Керівникам підприємств і установ 

провести заходи із впорядкування 

прилеглих територій. 

Протягом 

двомісячника  

Кропивницький С.С. 

Бондаренко М.В. 
 

3.  Насадити парк , замовити 

саджанці у "Липовецьрайагроліс" 

До 1.05.2016 Бондаренко М.В., 

молодіжний виконком 
 

4. Впорядкувати територію сквера 

(верхній) та паркової зони. 

До 1.05.2016 Лавриненко О.В. 

Молодіжний виконком, 

КП "Комунсервіс" 

 

5. Запровадити щоп»ятниці 

санітарний день з благоустрою  

18.03, 25.03, 

1.04, 8.04, 
15.04, 22.04, 

29.04, 6.05 

Кропивницький С.С. 

 КП "Комунсервіс" 
 

6. Впорядкувати природоохоронні 

зони прилеглі до артезіанських 

свердловин. 

До 1.05 КП "Липовецьводоканал"  

7. Почистити бордюри, побілити 

дерева на території міста  

До 15 квітня 

2016 року 

КП "Комунсервіс"         

8. Насадити квіти на газонах міста по 

вул. Героїв Майдану, Василя 

Липківського, Шевченка. 

До 15 квітня 

2016 року 

КП "Комунсервіс"        

9 Насадити квіти у сквері 

(верхній) та парку. 

До 01 травня 

2016 року 

КП "Комунсервіс"  , 

молодіжний виконком.     

 

10 Забезпечити систематичне 

вивезення твердих побутових 

відходів з прибудинкових 

територій в місті. 

Постійно КП "Комунсервіс"        

11 Благоустроїти територію стадіону  

/відремонтувати  лавочки, 

пофарбувати їх/ 

Квітень-травень СТ "Колос", Дирекція 

ДЮСШ 

 

12 Провести роз"яснювально-виховну 

роботу в  дитячих дошкільних 

установах на теми екології та 

підтримання належної чистоти і 

порядку на прилеглих територіях  

Постійно Завідуючі ДНЗ 

«Сонечко»і "Малятко" 

 

13 Розчистити дерева та кущі, які 
ростуть на прибудинкових 

До 15 квітня 
2016 року 

КП"Комунсервіс"  



територіях багатоквартирних 

будинків , в парку  

14 Провести суботники та недільники 

по впорядкуванню територій 5-ти 

громадських кладовищ /вирубати 

чагарники, відремонтувати 

огорожу,  зняти старі та сухі 

дерева, відремонтувати ритуальні 

майданчики/. 

До 1 травня 

2016 року 

КП"Комунсервіс"  

15 Відремонтувати дитячі 

майданчики, пофарбувати їх 

До 14 квітня 

2016 року 

КП "Комунсервіс", д/с 

"Малятко", "Сонечко" 

 

16 Виконати роботи із благоустрою 

територій Меморіалу Слави, знаку 
Героям АТО, обеліска, 

пам"ятників, братських могил та 

могил невідомих солдат 

До 15 квітня 

2016 року 

КП "Комунсервіс", ГО 

"Патріот", 
ЗОШ міста,  

 

17. Побілити зовнішні стіни КНС, 

благоустроїти територію. 

Звільнити від стихійних 

сміттєзвалищ територію очисних 

споруд. 

До 15 квітня 

2015 року 

ДП КП 

"Липовецьводоканал" 

 

18. Провести акцію «Майбутнє лісу в 

твоїх руках». 

Висадити дерева, кущі на території 

житлових масивів, шкіл, 

колегіуму, дитячих садків та біля 

стадіону. 

19.03-16.04 КП "Комунсервіс", 

"Липовецьрайагроліс" 

 

 

19. Систематично проводити рейди 

щодо виявлення порушників 

благоустрою, притягувати їх до 
адміністративної відповідальності. 

Постійно КП "Комунсервіс",   

інспектори поліції. 

 

20. Здійснити поточний ремонт 
об"їздної дороги по вул. Замковій 

та Свято-Покровській. 

2 квартал 
2016р. 

КП "Комунсервіс"  

     

  

 

 

Керуючий справами виконкому                                                Олег ПЕЧОЛАТ 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                   

                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                              Додаток 2 

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                                            Липовецької       міської       ради 

                                                                            від  15 березня 2016  року    №33 

 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення  під час  двомісячника із благоустрою міста  " ЧИСТИЙ 

ЛИПОВЕЦЬ" конкурсу на краще підприємство, установу,  двір, будинок, 

багатоквартирний будинок, вулицю. 

 

      1.Мета та завдання.  

Виховання у липівчан духу патріотизму, любові до рідного міста, дотримання 

ними Правил благоустрою, бажання зробити місто населеним пунктом 

зразкового порядку. З метою озеленення населеного пункту, сприяти розвитку 

творчості мешканців міста у облаштуванні житла, прилеглих до будівель 

територій, вулиць .  

2.Керівництво проведенням конкурсу. 

Керівництво проведенням конкурсу здійснює оргкомітет, затверджений                 

міським головою. 

      3.Термін проведення конкурсу та  підведення його підсумків .  

Конкурс  проводиться в місті з дня оголошення двомісячника із благоустрою 

міста ( рішення виконкому від 15 березня 2016 року № 33). 

      Підсумки конкурсу підводяться на засіданні оргкомітету при участі в ньому 

переважної більшості членів і результати оголошуються на святкуванні 15 

річниці міста та в засобах масової інформації. 

       4.Учасники конкурсу. 

Учасниками конкурсу можуть бути підприємства та установи міста, власники 

прибудинкових садиб, підприємці, власники будівель,  багатоповерхівок міста 

Липовець. 

       5.Система проведення конкурсу та визначення переможців. 

Конкурс проводиться серед підприємств, установ міста, прибудинкових садиб, 

багатоповерхівок міста відповідно до поданих заявок в усній чи письмовій 

формі. Переможець обирається при найбільшій кількості голосів визначених 

при голосуванні. Матеріали підведення конкурсу оформляються протоколом, 

який підписують присутні на засіданні члени оргкомітету. 

        6.Нагородження переможців конкурсу. 



Нагородження переможців конкурсу відбувається за рахунок коштів місцевого 

бюджету із врученням грамоти міської ради та цінного подарунка вартістю 

1тис. гривень  на урочистостях з нагоди 15 річниці міста . 

         

Керуючий  справами виконкому                                              Олег ПЕЧОЛАТ 
 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

   
22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  : lypovetsmr@gmail.com

                                            
 

РІШЕННЯ 

 
Від     15 березня  2016 року                                                            № 36 

 

Про впорядкування        

нумерації    будинку 

 Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», розглянувши звернення громадянки Ходаківської 

Г.О. щодо впорядкування нумерації 10-ти квартирного житлового будинку по 

вулиці 1 Травня в місті Липовець, виконавчий комітет міської ради 

                                                 

                                            В И Р І Ш И В: 

 

 1.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької міської  ради 

від 26.12.2006 року № 147 «Про впорядкування назв вулиць та зміну 

нумерації будинковолодінь в місті Липовець» та читати нумерацію  

житлового будинку в новій редакції:   

 

1.1. по вулиці 1 Травня: 
№ п/п 

 

Прізвище користувача 

 

Попередній 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

 

 

Мусієнко Ганна 

Григорівна 

2а          4  

 

   

       Міський голова                                          Микола ГРУШКО 



 
Бойко О.О.   

  

 Печолат О.В. 

 
 

 

 

                                                       

                                                                

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     e-mail: :  lypovetsmr@gmail.com

 
  

РІШЕННЯ 

Від   15 березня  2016 року                                                               № 37 
 

Про надання  матеріальної  допомоги  

малозабезпеченим громадянам міста 

 

 Відповідно до пункту 2 частини Б статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши заяви громадян міста  про надання 

матеріальної допомоги,  виконавчий комітет міської ради 

                                                В  И  Р  І  Ш  И  В : 

1. Надати матеріальну допомогу   жителям міста:               

 1.1.  Білоусу Леоніду Миколайовичу – 

- 400   грн.  

 

1.2.  Пядику Івану Тимофійовичу – 

-300  грн.  

 

1.3.  Смалюху Сергію  Анатолійовичу- 

 -300 грн. 

  

1.4.  Синявському Миколі Миколайовичу – 

- 500   грн.  

 

1.5.  Писаренку Анатолію Миколайовичу– 

- 500   грн. 

 

1.6.  Попроцькій Галині Іванівні – 

- 500   грн. 



1.7.  Лаврику Івану Івановичу – 

-    500   грн. 

 

1.8.  Плахотнюку Івану Івановичу –  

-   500   грн.  

 

1.9.  Мазур Марії Іванівні– 

- 500   грн.  

 

1.10.  Зварич Галині Володимирівні – 

- 500   грн.  

 

1.11. Раєвській Надії Григорівні-  

-500   грн. 

1.12.  Польовій Ніні Трохимівні– 

- 200   грн.  

 

1.13.  Польовому Анатолію Степановичу – 

- 200   грн.  

 

1.14. Свинарському Руслану Олександровичу- 

            -300   грн. 

 

1.15.  Цехмейстер Галині Сергіївні– 

- 300   грн.  

 

1.16.  Шахну Ігорю Леонідовичу – 

- 300   грн.  

 

1.17. Вакулішин Олені Леонідівні-  

-300   грн. 

 

1.18.  Рудику Сергію Сергійовичу– 

- 400   грн.  

 

1.19.  Гринюк  Надії  Леонівні – 

- 500   грн.  

 

1.20. Заєць Катерині Степанівні-  

-300   грн. 

 

1.21. Швецю Володимиру Юхи мовичу – 

- 400   грн.  

 

1.22. Цвях Наталії Вікторівні-  

-300   грн. 

 



1.23. Саєнко Валентині Іллівні – 

- 300   грн.  

 

1.24. Кодакову Григорію Григоровичу- 

                        -300   грн. 

 

1.25.  Семикрас Марії Петрівні-  

-200   грн. 

 

1.26. Дмитрук Марії Микитівні-  

-200   грн. 

 

1.27. Тимощуку Миколі Володимировичу- 

                     -500   грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконкому міської ради Печолата  О.В. 

 

   

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     МИКОЛА  ГРУШКО 

 
  

              Бойко О.О. 

              Печолат  О.В. 

 

                                                                         

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  lypovetsmr@gmail.com
 
  

РІШЕННЯ 

Від   15 березня 2016 року                                                                    № 38 

                                                      

Про план роботи виконавчого комітету  

Липовецької         міської                ради  

на       другий      квартал        2016 року  

 

Відповідно до статей 40, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", Регламенту роботи виконавчого комітету  Липовецької міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2015 р. № 

119, з метою організації роботи виконавчого комітету міської ради, враховуючи 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_02_11/an/396/Z970280.html#396
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_02_11/an/588/Z970280.html#588
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_02_11/an/588/Z970280.html#588
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_24/an/18/OD050364.html#18
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_24/an/18/OD050364.html#18


пропозиції  виконавчих органів Липовецької міської ради, виконавчий комітет 

міської ради 

 

 

                                                 В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

 

1. Затвердити  план роботи  виконавчого  комітету Липовецької міської ради на 

другий квартал 2016 року (додається).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Липовецької міської ради Печолата О.В. 

 

 

 Міський голова           Микола ГРУШКО 

 

 

 
Бойко О.О. 

 

Печолат О.В. 
                                                                                     

                                                                        

 

 
                                                                                                                     Додаток  1                                              

 

                             до рішення виконавчого комітету 

                                                                        Липовецької        міської       ради  

                                                                                       від     15.03.2016 р.   №  38 

 

 П Л А Н    Р ОБ О Т И 

виконавчого комітету  Липовецької  міської ради 

на ІІ  квартал 2016  року 

 

І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету 

міської ради : 

 

Квітень 

1. Про заходи, в зв’язку із 71-ою річницею Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні. 

Готують:  Лавриненко О.В. – заступник  міського голови  

2. Про підсумки виконання бюджету за І квартал 2016 року. 

Готують: Дзіпетрук І.В. - завідувач фінансово-господарського відділу 

виконкому міської ради 

3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої  

влади вищого рівня  та власних рішень. 



 
 

Травень 

1. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх та 

літнього відпочинку дітей. 

Готують: Лавриненко О.В.. – заступник  міського голови 

 

2. Про хід виконання рішення виконавчого комітету «Про проведення 

двомісячника з благоустрою і санітарної очистки міста».  

Готують:  Кропивницький С.С.  – заступник  міського голови, Бондаренко М.В. 

– директор КП «Комунсервіс» 

 

3. Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади вищого 

рівня  та власних рішень. 

 

 

Червень 

1. Про роботу групи з охорони громадського порядку.  

Готують: Лавриненко О.В.  – заступник  міського голови   

2. Про роботу опікунської ради. 

Готують: Лавриненко  О.В. – заступник  міського голови   

3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади вищого 

рівня  та власних рішеннь.                      

                                ІІ.  Організаційно-масові заходи : 

 

   1.  Проводити прийом громадян членами виконкому міської ради. 

     Строк: щотижнево у понеділок, середу та п’ятницю  

     Відповідає: керуючий справами виконкому Печолат О.В. 

  2. Забезпечити інформування територіальної громади про  прийняті 

рішення ради та виконкому. 

     Строк: щоквартально 

     Відповідає: секретар міської ради Лебідь А.М. та керуючий справами      

     виконкому Печолат О.В. 

  3. Забезпечувати  вчасний  розгляд заяв, скарг, пропозицій, які  надходять  

від    громадян.     

    Строк: постійно 

    Відповідають: Печолат О.В., Блага Т.О. 

 4. Забезпечувати  контроль за виконанням розпорядчих документів 

органів  вищого рівня  та власних рішень. 

     Строк: згідно з визначеними строками 

     Відповідає: керуючий справами виконкому Печолат О.В. 

 5. Взяти  участь в організації та проведенні  заходів ( за  окремими    

планами): 

1 квітня   День сміху 

7 квітня   День здоров'я 

18 квітня День пам'яток історії та культури 

20 квітня День довкілля 



22 квітня День Землі 

23 квітня Всесвітній день книги і авторського права 

 

26 квітня Річниця Чорнобильської катастрофи 

28 квітня День поріднених міст 

1 травня       Світле Христове Воскресіння- Пасха- Великдень 

                      День  міжнародної солідарності трудящих 

8 травня       День пам»яті і примирення. День матері 

9 травня День Перемоги 

15 травня Міжнародний день сім'ї 

21 травня      День Європи 

1 червня День захисту дітей 

5 червня День охорони навколишнього середовища 

22 червня День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 

23 червня День державної служби 

27 червня День молоді 

28 червня    День Конституції України 

6.  Привітати з професійними святами: 

6 червня День журналіста 

19 червня День медичного працівника 

 

  Керуючий справами виконкому                                 Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 

 
 

                                                                

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКО ГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  lypovetsmr@gmail.com
 
  

РІШЕННЯ  

Від  15  б ерезня  2 016 р.                                № 3 9  

 

Про внесення змін до рішення № 14 від  

21 січня 2016 року«Про порядок використання 

службового автомобіля для поїздок, 

пов’язаних із службовою діяльністю 

посадових осіб міської ради та її 

виконавчого комітету, та встановлення 

лімітів витрат палива у 2016 році» 



  

З метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, 

оперативного вирішення невідкладних соціально-культурних питань 

життєдіяльності міста, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

04.06.2003 № 848 ”Про впорядкування використання легкових автомобілів 

бюджетними установами та організаціями” та керуючись ст. 42, 59,64 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” , та згідно договором оренди 

автомобіля № 1 від 02.02.2016  виконавчий комітет міської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

 

І.  Пункти 4,5,7 рішення  виконавчого комітету № 14 від 21 січня 2016 року  

викласти у новій редакції: 

   « 4. Встановити ліміт використання палива для службових  автомобілів 

міської ради марки ВАЗ 21213 державний № 995-50 ВІ  та марки SKODA 

OCTAVIE ELEGANCE 2.0 державний номер АВ 5506 АХ на 2016 рік – 350 

літрів на місяць . 

    5.  Закріпити службовий автотранспорт для забезпечення його належної 

експлуатації та матеріально-технічної відповідальності за: 

- заступником міського голови Кропивницьким  С.С. легковий 

автомобіль марки ВАЗ 21213 державний № 995-50 ВІ ; 

- водієм Жук В.Є. легковий автомобіль марки SKODA OCTAVIE 

ELEGANCE 2.0 державний номер АВ 5506 АХ     

     Покласти персональну відповідальність за раціональне використання 

службових легкових автомобілів та достовірне і точне ведення подорожніх 

листів на осіб за якими закріплені службові автомобілі 

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.» 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                              МИКОЛА     ГРУШКО 

 

Заст. міського голови                             Кропивницький С. С. 

Заст. міського голови                             Лавриненко О.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Бойко О.О. 

Секретар виконкому                              Печолат О.В. 

Виконавець                                             Дзіпетрук І. В.  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     e-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 РІШЕННЯ 

 

Від  15 березня 2016 року        № 40 

 

Про включення   до складу групи з охорони  

громадського порядку  Ямпільського В.І. 

 

Розглянувши заяву жителя міста Ямпільського Василя Івановича  про 

включення його до складу групи з охорони громадського порядку, враховуючи 

положення Закону України "Про участь громадян  в охороні  громадського 

порядку і державного кордону", Статуту громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону,  виконавчий комітет міської ради  

                                              В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

1. Включити до складу групи з охорони громадського порядку при міській 

раді  Ямпільського Василя Івановича,  жителя м. Липовець, вул.   , освіта вища. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Лавриненко О.В. включити Ямпільського В.І.  до графіка чергування з  квітня 

2016 року.  

 

 

Міський голова      Микола Грушко 
  

 

 

Бойко О.О. 

 

Печолат О.В. 

 

Лавриненко О.В. 

 

 

 

 

                                                                

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;     E-mail:  lypovetsmr@gmail.com
 
  

РІШЕННЯ 

Від   15 березня 2016 року                                                                    № 35 

                                                      

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 приватного підприємця і відповідні супровідні 

документи, виконавчий комітет міської ради 

 

                                                  В И Р І Ш И В: 

1.Погодити приватному підприємцю Луцькій Ірині Миколаївні встановлення 

батуту в велопарку по вул. Василя Липківського в місті Липовець терміном з 

01.04.2016 р. по 30.09.2016 р. 



2. Доручити КП «Комунсервіс» (Бондаренко М.В.) визначити місце 

розташування батуту та заключити договір благоустрою. 

 

3. Зобов’язати приватнго підприємця Луцьку І.М., яка надає розважальні 

послуги, дотримуватись на прилеглій території належного санітарного стану 

та Правил благоустрою, забезпечення чистоти ї порядку в місті Липовець. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С.      

 

     

   Міський голова                                                      Микола ГРУШКО 
 

 

 

Кропивницький С..С. 

 

Бойко О.О.   
   

           Печолат О.В.    

 

 

 

                                                               

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30      2-34-50, 2-32-55;    :  E-mail: lypovetsmr@gmail.com
                                            

 

РІШЕННЯ 
 

Від  15 березня   2016 року                                                             № 41 
 

Про затвердження проектно- 

кошторисної    документації 

(коригування). 

 

  Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького 

С.С., розглянувши проектно-кошторисну документацію щодо реконструкції 

мереж водопостачання по вул.. Пушкіна, Столярського, Козаченка, 

Комсомольська в місті Липовець, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 



1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Реконструкція мереж 

водопостачання по вул. Пушкіна, Столярського, Козаченка, 

Комсомольська в місті Липовець Вінницької області» (коригування), 

кошторисною вартістю 870,911  тис. грн. 

 

2. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на  заступника     

    міського голови   Кропивницького С.С. 

  

 

           Міський голова                                      Микола ГРУШКО 

                 
                 

                   Бойко О.О.                                                         

                 

                Печолат О.В. 
              
             Кропивницький С.С. 
 


