ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Засідання виконавчого комітету
Липовецької міської ради від 18 серпня 2016 р.
засідання розпочато о 09 год. 00 хв.
засідання закінчилось о 09 год. 45 хв.
В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Міський голова
Секретар виконкому міської ради

Грушко М.Т.
Печолат О.В.

Члени виконкому: Лебідь А.М.
Лавриненко О.В.
Кицюк П.Д.
Фальківський С.В.
Підлубний В.О.

Дажура О.В.
Кропивницький С.С.
Сарафонов В.М.
Петрівський С.Р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про готовність навчальних та дошкільних закладів, розташованих на
підвідомчій території, до нового навчального року.
Інформує: Лавриненко О.В. –заступник міського голови,
2. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста.
Інформує: Грушко М.Т.- міський голова .
3. Про впорядкування адреси житлового будинку.
Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами виконкому міської ради.
4. Про надання дозволу державному підприємству «Молодість» на
розміщення цирку-шапіто «Грузія».
Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами виконкому міської ради.
5. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами виконкому міської ради.

6. Про хід виконання рішення виконкому міської ради №110 від
06.10.2015р., «Про дотримання чинного законодавства підприємствами, що
діють на території міста з питань організації охорони праці на виробництві»
Інформує: Лавриненко О.В. –заступник міського голови.
7. Про виключення зі складу групи з охорони громадського порядку.
Інформує: Лавриненко О.В. –заступник міського голови.
8. Про вкючення до складу групи з охорони громадського порядку.
Інформує: Лавриненко О.В. –заступник міського голови.
9. Про хід виконання рішень виконкому міської ради.
Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами виконкому міської ради.
10. Про підготовку та відзначення Дня міста.
Інформує: Лавриненко О.В. –заступник міського голови.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2016 року

№ 99

Про готовність навчальних та дошкільних
закладів, розташованих на підвідомчій
території, до нового навчального року
У місті проводиться робота щодо забезпечення стабільного
функціонування освітньої галузі, подальшого вдосконалення навчальновиховного процесу, підготовки шкіл та дошкільних навчальних закладів міста
до нового навчального року.
Першочергова увага приділяється збереженню і розширенню мережі
дошкільних закладів, оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів,
створенню умов щодо ефективного впровадження нового Державного
стандарту початкової та базової загальної середньої освіти, задоволенню
запитів обдарованої молоді, покращенню навчальної і матеріально-технічної
бази установ освіти міста.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів формується відповідно до
потреб населення та економічних можливостей району з урахуванням
демографічної та соціально-економічної ситуації.
Якість надання освітніх послуг є пріоритетним напрямком у діяльності
дошкільних та шкільних установ.
Спостерігається високий рівень навчальних досягнень учнів за
результатами обласних та районних моніторингових досліджень з математики,
інформаційних технологій , біології, фізики, української мови.
За останній рік розширилася мережа гуртків позашкільних установ, які
працюють на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
Щорічно зростає кількість учасників навчально-виховного процесу, які
організовано підвозяться до місця навчання (роботи) і додому. У цьому році за
сприянням районної ради було придбано два нових автобуси, які будуть
передані для потреб школярів.
Загальноосвітні навчальні заклади міста повністю укомплектовані
педагогічними кадрами. Значна увага приділяється підвищенню фахового рівня
педагогів.
Важливим питанням підготовки навчальних закладів до нового
навчального року є приведення мереж і споруд до сталої роботи в осінньозимовий період.
На капітальний ремонт віконних прорізів в ДНЗ № 2 «Малятко» виділено
68935, 00 грн., на придбання оргтехніки та меблів – 80 тис.грн.,
співфінансування капітального ремонту в ДНЗ № 1 «Сонечко» - 16 тис.грн.
Поряд із вище зазначеним необхідно:
- завершити оптимізацію існуючої мережі загальноосвітніх навчальних
закладів;
- поліпшити організацію харчування учнів та підвезення учасників
навчально-виховного процесу до школи та додому;
- розпочати заміну морально застарілої комп’ютерної техніки в
загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів;
- створити умови для ефективного впровадження нового Державного
стандарту початкової та базової загальної середньої освіти
- завершити підготовку опалювальних систем приміщень колегіуму, ЗОШ
та дошкільних навчальних установ міста.
Враховуючи вище означене, виконком міської ради вирішив:
1. Адміністраціям загальноосвітніх шкіл міста №2 та №3, колегіуму ім.
Василя Липківського, завідувачам дошкільних навчальних установ №1 та №2
забезпечити:
1.1. Дотримання нормативів при комплектуванні та затвердженні мережі класів
згідно із ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту» та вікових груп
згідно із ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту».
1.2. Проведення 01 вересня 2016 року свята «День знань» та першого
уроку на тему: «Щоб у серці жила Батьківщина:» до 25-річчя Незалежності

України.
1.3. Охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років,
відповідно до потреби та стовідсотково – дітей 5-річного віку.
1.4. Облік дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до навчання
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р.
№646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».
1.5. Регулярне безкоштовне підвезення з сільської місцевості учнів та
педагогічних працівників до місця навчання і додому відповідно до вимог ст. 14
Закону України «Про освіту».
1.6. Харчування учнів початкової ланки та дітей пільгових категорій
відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» та
постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002р. № 856 «Про організацію
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».
1.7. Належні умови для впровадження нового Державного стандарту
початкової та базової загальної середньої освіти.
1.8. До 25 серпня 2016 року завершення ремонтних робіт у дошкільних
навчальних закладах, колегіумі ім. Василя Липківського та ЗОШ 1-Ш ст. та
готовність опалювальних систем закладів та установ до 1.10.2014 року..
1.9. До 01 вересня 2016 року підготовку приміщень, інженерних мереж і
споруд, систем протипожежного захисту до сталої роботи в новому навчальному
році та осінньо-зимовому періоді.
2. Рекомендувати:
2.1.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Л.Заєць),
відділу освіти райдержадміністрації (Косач І.Я.) при уточненні бюджету за
результатами виконання його у поточному році та при формуванні на
наступний рік, передбачати кошти на проходження медичних оглядів
педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства.
2.2. Підприємствам, установам, організаціям різних форм власності
надавати допомогу закладам освіти під час підготовки до нового 2016-2017
навчального року.
3. Покласти персональну відповідальність за виконання рішення на
директорів загальноосвітніх шкіл міста Д.Черепашук, О.Балегу та директора
колегіуму ім. В.Липківського Ю.Капущака, керівників дошкільних навчальних
закладів Л.Петрівську, О.Ямпільську.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Лавриненко О., про що
доповісти виконкому у жовтні 2016року.
Міський голова

Лебідь А.М.
Печолат О.В.
Лавриненко О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2016 року

№ 109

Про підготовку та відзначення
Дня міста

Керуючись ст. 40 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в
Україні’’, відповідно до Програми проведення культурно-масових заходів у
2016 році, з метою належного проведення в місті заходів з нагоди 15 річниці з
часу відновлення населеному пункту статусу міста, вшанування місцевих
традицій та виховання у липівчан любові до рідного міста:
1.
Провести у населеному пункті
приурочені Дню міста.
2.
1).

10 вересня 2016 року заходи,

Затвердити заходи з підготовки та відзначення Дня міста (додаток

3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кропивницького С.С.
та Лавриненко О.В.

Міський голова

Лебідь А.М.
Кропивницький С.С.
Лавриненко О.В.

Микола ГРУШКО

Додаток 1
до рішення виконкому
18.08.2016 р. № 109

1.

ЗАХОДИ
з підготовки та відзначення Дня міста
Провести засідання організаційного комітету Серпень,
Лавриненко О.В.,
з підготовки та відзначення Дня міста.
вересень 2016 Печолат О.В.
р.

2.

Підвести підсумки конкурсу на краще
До 01.09.16
підприємство, установу, двір, будинок,
багатоквартиий будинок, вулицю.
Підготувати списки переможців, забезпечити
виготовлення табличок та придбання
подарунків.

Кропивницький
С.С.

3.

Подати оголошення у місцеві ЗМІ та на сайт До 02.09.16
міської ради щодо програми святкування Дня
міста

Печолат О.В.

4.

Узагальнити пропозиції членів
До 05.09.16
організаційного комітету та підготувати план
спортивних, освітніх та культурно-масових
заходів до Дня міста та сценарій святкового
концерту.

Козак В.В.,
Лавриненко О.В.

5.

Підготувати виступ-вітання міського голови.

До 06.09.16

Печолат О.В.

6.

Придбати квіти для нагородження та для
покладання до пам’ятників.

До 10.09.16.

Павлюк І.В.

7.

Запросити на урочистості та культурно-масові До 01.09.16.
заходи:
представників трудових колективів
підприємств та організацій;
депутатів міської ради;
військовослужбовців, що воювали в зоні
проведення АТО;
- міських голів сусідніх міст;
жителів мікрорайонів, представників
районної влади.

Павлюк І.В.

8.

Провести у міській бібліотеці літературні

Козак В.В.

09.09.16.

читання «О, рідне земле»
10.09.2016

Козак В.В.

10. Організувати виставку декоративноужиткового мистецтва
11. Організувати та провести загальноміські
розважальні культурно - масові заходи і
показові виступи спортсменів

10.09.16

Козак В.В.

10.09.16.

Лавриненко О.В.

12. Організувати та провести урочистості,
святковий концерт та розважальну програму

10.09.16.

Лавриненко О.В.

13. Організувати виїзну торгівлю з продажу
товарів харчової та легкої промисловості,
атракціони та розваги для дітей.

10.09.16

Кропивницький
С.С., Печолат
О.В.

9.

Організувати та провести виставку
декоративної птиці

До 10.09.16.
14. Провести роботу по благоустрою та
озелененню міста.
Забезпечити святкове оформлення
напередодні та під час святкування Дня міста.

Кропивницький
С.С., Бондаренко
М.В.

15. Забезпечити висвітлення у місцевих ЗМІ та на До 05.09.16.
сайті міської ради інформації хід підготовки
та відзначення Дня міста.

Лавриненко О.В.,
Печолат О.В.

16. Забезпечити громадський порядок, медичне та 10.09.16.
протипожежне обслуговування під час
проведення урочистих заходів.

Лавриненко О.В.

17. Забезпечити прибирання території місць
проведення загальноміських заходів.

Кропивницький
С.С., Бондаренко
М.В.

Керуючий справами
(секретар) виконкому

10.09.-11.09.
16

Олег ПЕЧОЛАТ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2016 року

№100

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.

Юрі Тетяні Миколаївні- 500 грн.

1.2. Фоміну Андрію Володимировичу -500 грн.
1.3. Бугері Михайлу Сергійовичу –
- 500 грн.
1.4. Скоцькій Світлані Миколаївні–
- 500 грн.
1.5. Пальчаку Володимиру Григоровичу –
РВУМВС 04.02.2000р.
500 грн.
1.6. Надольній Тамарі Андріївні –
- 500 грн.
1.7. Чигуру Василю Івановичу –
- 450 грн.
1.8. Пеленко Зінаїді Іванівні–

-450 грн.
1.9. Майбороді Василю Устимовичу –
- 450 грн.
1.10. Галаку Станіславу Юхимовичу- 450 грн.
1.11. Цибровській Ганні Яківні–
- 400 грн.
1.12. Сичук Ларисі Михайлівні–
- 500 грн.
1.13. Червоняк Віті Віталіївні –
- 500 грн.
1.14. Бороняку Олегу Васильовичу- 500 грн.
1.15. Стратійчуку Руслану Олександровичу–
- 500 грн.
1.16. Кардиналу Миколі Вікторовичу
- 500 грн.
1.17. Липко Варварі Станіславівні –
- 400 грн.
1.18. Гринюк Ользі Сергіївні –
- 500 грн.
1.19. Кодакову Віктору Григоровичу –
- 300 грн.
1.20. Бабур Тамарі Володимирівні –
- 300 грн.
1.21. Мителиці Аллі Валентинівні –
- 1000 грн.
1.22. Шевчук Людмилі Володимирівній –
- 450 грн.
1.23. Очеретяній Тетяні Михайлівні –
- 450 грн.

1.24. Гринюк Наталії Юріївні –
- 400 грн.
1.25. Лебідь Ірині Вікторівні –
- 500 грн.
1.26. Фурману Сергію Петровичу –
- 500 грн.
1.27. Добровольському Віктору Миколайовичу –
- 500 грн.
1.28. Добровольській Ользі Володимирівні –
- 400 грн.
1.29. Лебідь Надії Михайлівні –
-450 грн.
1.30. Дубенець Ніні Яківні –
- 450 грн.
1.31. Щедрик Наталії Семенівні –
- 500 грн.
1.32. Козак Оксані Анатоліївні–
- 500 грн.
1.33. Чех Людмилі Володимирівні–
- 500 грн.
1.34. Погорілій Оксані Василівні–
- 400 грн.
1.35. Курдачовій Тетяні Павлівні–
- 400 грн.
1.36. Янчук Вікторії Василівні–
- 300 грн.
1.37. Криворученко Валентині Миколаївні–
- 300 грн.
1.38. Криворуці Людмилі Василівні–

.
- 300 грн.
1.39. Подстрешній Світлані Миколаївні–
- 400 грн.
1.40. Шевчук Тетяні Олександрівні–
- 300 грн.
1.41. Твердохліб Аллі Анатоліївні–
- 300 грн.
1.42. Озерець Антоніні Володимирівні–
- 300 грн.
1.43. Озерцю Григорію Федоровичу–
- 300 грн.
1.44. Бондарчук Наталії Миколаївні- 500 грн.
1.45. Войнаровській Тетяні Іванівні–
- 400 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому міської ради Печолата О.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Лебідь А.М.
Печолат О.В.
Лавриненко О.В.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2016 року

№ 101

Про впорядкування
адреси житлового будинку
Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», розглянувши звернення громадянки Перебейнос
Р.І., щодо впорядкування адреси житлового будинку по вулиці Черняховського
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 17.12.2002 року № 126 «Про впорядкування назв вулиць та проведення
нумерації будинковолодінь в місті Липовець» та читати нумерацію
житлового будинку в новій редакції:
1.1. по вул.Черняховського
№
Прізвище
Існуючий
Присвоєний
Примітка
п/п
користувача
номер
номер
16

Перебейнос
Василь
Миколайович/
Перебейнос
Руслана
Іванівна

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Лебідь А.М.

№

№

Договір
дарування від
11.11.1995р.( в
рівних частках
кожний)

МИКОЛА ГРУШКО

Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2016 року
Про надання

дозволу

№ 103
на

розміщення зовнішньої реклами
Відповідно до пункту 13 частини «а» статті 30 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», Порядку розміщення зовнішньої реклами на території
міста Липовець, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
№60 від 28.04.2012р, розглянувши звернення ФОП, жителя міста Липовець
Подвайцятника Ігора Зіновійовича, про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами в місті Липовець, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Подвайцятнику Ігорю Зіновійовичу – надати дозвіл на
розміщення
зовнішньої реклами в м.Липовець на вул. В.Липківського (біля велопарку)
розміром 1,5 м х 2 м терміном на 5 років з 19.08.2016р. по 18.08.2021р..
1.1.

Розмір орендної плати за місце розташування рекламоносіїв, згідно з
додатком №1 рішення виконавчого комітету від 28.04.2012р., №60,
становить 16,8 грн. на місяць.
3 кв.м =14 грн.х 1,2 =16,8 грн.

2. Доручити міському голові підписати договір тимчасового користування
місцем, що знаходиться в комунальній власності, для розташування
рекламного засобу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Лебіль А.М.
Печолат О.В.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Від 18 серпня 2016 року

№ 102

Про надання дозволу державному
підприємству «Молодість»
на розміщення цирку-шапіто «Грузія».
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 ДП «Молодість» Головного управління у справах сім»і
та молоді Київської міської державної адміністрації, відповідні супровідні
документи, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити державному
підприємству «Молодість» (адміністратор
Тілкавашвілі Манана Романівна) на розташування цирку-шапіто «Грузія» по
вул. Чкалова, 31 в місті Липовець терміном з 05.09.2016 р. по 11.09.2016 р.
2.Зобов’язати державне підприємство «Молодість», яке надає розважальні
послуги, дотримуватись на прилеглій території належного санітарного стану
та Правил благоустрою, забезпечення чистоти ї порядку в місті Липовець.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови Лавриненко О.В.

Міський голова
Печолат О.В.
Лебідь А.М.
Лавриненко О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2016 року

№ 104

Про хід виконання рішення виконкому міської ради №110
від 06.10.2015р. «Про дотримання чинного
законодавства підприємствами та установами,
що діють на території міста з питань
організації охорони
праці
на
виробництві
Щодо реалізації державної політики в галузі охорони праці, підвищення
рівня промислової та екологічної безпеки, атестації робочих місць за умовами
праці у суб’єктів господарювання міста виконкомом міської ради, комісіями
при ньому проводиться відповідна робота. Реалізовується Програма
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 20162017 роки. Керівників підприємств зобов’язано, відповідно до чинного
законодавства, провести атестацію робочих місць з шкідливими умовами праці,
створити належні умови праці на підприємствах, передбачити у бюджетах на
рік фінансування заходів, пов’язаних з охороною праці, придбанням спецодягу
для працюючих.
Прийнято заходи з проведення атестації робочих місць з умов праці ДП
"Липовецьводоканал, у дошкільних навчальних установах, КП "Комунсервіс".
На окремих підприємствах
існують
проблеми із забезпеченням
працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту, фінансуванням
комплексних заходів з охорони праці в розмірах, передбачених чинним
законодавством.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 52, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 41 Закону України «Про охорону
праці», з метою запобігання та попередження нещасних випадків, покращення
стану охорони праці і промислової безпеки на підприємствах, установах,
організаціях міста, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Інформацію заступника міського голови Лавриненко О.В. щодо
дотримання чинного законодавства з питань організації безпеки праці на

виробництві керівниками підприємств та установ, що працюють на підвідомчій
території, взяти до відома.
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій міста усіх
форм власності:
2.1 дотримуватись вимог чинного законодавства з питань охорони праці,
соціального захисту працюючих в шкідливих умовах праці та при проведенні
атестації робочих місць за умовами праці;
2.2 проводити не рідше 1 разу на п’ять років атестацію робочих місць зі
шкідливими та небезпечними умовами праці;
2.3 забезпечувати відповідно до чинного законодавства надання пільг та
компенсацій найманим працівникам за роботу в шкідливих та небезпечних
умовах праці;
2.4 забезпечувати своєчасно та в повному обсязі працівників, зайнятих у
шкідливих та небезпечних умовах праці спецодягом, спецвзуттям, засобами
індивідуального захисту.
3. Посилити роботу щодо створення здорових умов праці та відпочинку на
підприємствах, навчання працівників підприємств безпечним методам роботи.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лавриненко О.В.
5. Про хід виконання даного рішення заслухати у 2 кварталі 2017 року.

Міський голова

Лебідь А.М.
Кропивницький С.С.
Лавриненко О.В.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2016 року

№105

Про виключення зі складу групи з охорони
громадського порядку Скомарівського В.А.
В зв’язку з несумлінним ставленням до виконання своїх обов’язків,
порушенням графіків чергування Скомарівським Валерієм Анатолійовичем,
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. Виключити із складу громадського формування Скомарівського
Валерія Анатолійовича, мешканця с. Зозів Липовецького району.
2. Дане рішення для реагування надіслати у Липовецьке відділення
поліції Немирівського відділу поліції головного управління Національної
поліції у Вінницькій області.

Міський голова
Лебідь А.М.
Печолат О.В.
Лавриненко О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2016 року

№106

Про виключення зі складу групи з охорони
громадського порядку Орленка В.В.
В зв’язку із поданою заявою про зміну місця роботи Орленка Василя
Васильовича, 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. Виключити із складу громадського формування Орленка Василя
Васильовича, мешканця міста Липовець, вул..
2. Дане рішення для реагування надіслати у Липовецьке відділення
поліції Немирівського відділу поліції головного управління Національної
поліції у Вінницькій області.

Міський голова

Лебідь А.М.
Печолат О.В.
Лавриненко О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2016 року

№ 107

Про включення до складу групи з охорони
громадського порядку Рибака С.В.
Розглянувши заяву жителя міста Рибака Сергія Валентиновича 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 Рибака Сергія Валентиновича, жителя м. Липовець, освіта вища.
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Лавриненко О.В. включити Рибака С.В. до графіка чергування з жовтня 2016
року.

Міський голова

Лебідь А.М.
Печолат О.В.
Лавриненко О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2016 року

№ 108

Про хід виконання рішень
виконавчого комітету міської ради
Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому
міської ради Печолата О.В. про
хід виконання
рішень виконкому
міської ради, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
Зняти з контролю рішення виконавчого комітету №5 від 21.01.2016р.,
№17 від 05.02.2016р., №47 від 14.04.2016р., №67 від 19.05.2016р., №74
від 31.05.2016р. та №94 від 28.07.2016р. «Про надання дозволу на
зрізання дерев», в зв’язку з виконанням запланованих заходів рішення.

Міський голова
Лебідь А.М.
Печолат О.В.

Кропивницький С.С.

Микола ГРУШКО

