ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради
від 19 травня 2016 р.
засідання розпочато о 09 год. 00 хв.
засідання закінчилось о 09 год. 55 хв.
В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Міський голова:
Секретар виконкому міської ради

Грушко М.Т.
Печолат О.В.

Члени виконкому: Лебідь А.М.
Кропивницький С.С.
Дажура О.В.
Брунь В.В.
Кицюк П.Д.
Фальківський С.В.
Дзіпетрук І.В.

Підлубний В.О.
Лавриненко О.В.
Сарафонов В.М.
Петрівський С.Р.
Скоцький С.В.
Бондар В.М.
Козачишин О.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1/62. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх та
літнього відпочинку дітей.
Інформує: Лавриненко О.В.- заступник міського голови
2/63.Про проведення заходів до Дня захисту дітей в місті.
Інформує: Лавриненко О.В.- заступник міського голови
3/64. Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах м.
Липовець.
Інформує: Лавриненко О.В.- заступник міського голови
4/65. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста.
Інформує: Грушко М.Т.- міський голова .
5/66. Про впорядкування адрес будівель.
Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами виконкому міської ради.

6/67. Про надання дозволу на зрізання дерев.
Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами виконкому міської ради.
7/68. Про хід виконання рішення виконавчого комітету «Про проведення
двомісячника з благоустрою і санітарної очистки міста».
Інформує: Кропивницький С.С.- заступник міського голови.
8/69. Про хід виконання рішень виконкому «Про надання дозволу на зрізання
дерев».
Інформує: Бондаренко М.В.- директор КП «Комунсервіс».
9/70. Про розгляд клопотання служби у справах дітей райдержадміністрації.
Інформує: Лавриненко О.В.- заступник міського голови
11/71. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради № 42 від
14.04.2016р. «Про відзначення Дня пам»яті та примирення і 71-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Інформує: Лавриненко О.В.- заступник міського голови
12. Різне.

Інформація про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності
неповнолітніх та літнього відпочинку дітей
Одним із важливих напрямів роботи виконкому є запобігання дитячій
безпритульності та бездоглядності.
Виконавчим комітетом впродовж 2015 року здійснено ряд заходів,
спрямованих на створення сприятливих умов для соціального становлення та
розвитку неповнолітніх, забезпечення їх прав, зниження рівня негативних
проявів у молодіжному середовищі.
В місті забезпечено раннє виявлення і облік сімей, в яких проживають
діти, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
Виконком міської ради надає допомогу у підготовці документів на
встановлення пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства,
поліпшенням умов життя багатодітних сімей; сприяє у необхідних випадках
громадянам у призначенні їм пенсій. Виконком сприяє також одержанню
одноразової допомоги громадянам, що постраждали від стихійного лиха;
вживає заходів щодо влаштування в будинки інвалідів громадян, які мають
потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, тощо.
При виконкомі міської ради працює опікунська рада, її робота
направлена на захист інтересів і прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківської опіки. В минулому році проведено 6 засідань комісії з питань
захисту прав дитини, з початку цього року 4 засідання опікунської ради. На

засідання запрошувались особи, які не належним чином виконують свої
батьківські обов’язки (Стадник Тетяня, Слушна Ірина та ряд інших.)
На території Липовецької міської ради проживає 6 сімей, у яких
виховується 7 дітей, позбавлених батьківського піклування. Щоквартально
спільно з працівниками службою у справах дітей райдержадміністрації та
районного центу служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться обстеження умов
проживання дітей, позбавлених батьківського піклування. У грудні, традиційно,
на засіданні виконкому слухається питання роботи опікунів щодо належного
виховання дітей, які перебувають під опікою. До Новорічних та Різдвяних свят
дітям вручено новорічні подарунки. Проводиться певна робота із захисту та
збереження житлових та майнових прав дітей, які проживають з батьками.
За допомогою представників районних служб обстежено умови
проживання сімей, які перебувають в скрутному життєвому становищі.
Складені акти направлено для розгляду в районну державну адміністрацію,
управління праці та соціального захисту населення.
У проведенні заходів, спрямованих на боротьбу із дитячою
безпритульністю та бездоглядністю, налагоджено тісну співпрацю із
кримінальною поліцією у справах неповнолітніх. Результатом спільних зусиль
є те, що у місті з жодної сім’ї не вилучено дитини, батьків не позбавлено
батьківських прав, немає дітей без невизначеного місця проживання, які
займаються бродяжництвом.
Виконавчим комітетом Липовецької міської ради проводиться робота
щодо дотримання правопорядку в місті та профілактики правопорушень серед
неповнолітніх, відповідно до якого заборонено перебування осіб, які не досягли
16 – ти річного віку без супроводу дорослих на території міста після 22 год.,
посилено контроль за роботою закладів громадського харчування, торгівельних
закладів, які здійснюють торгівлю алкогольними і тютюновими виробами.
Рекомендовано Немирівському ГУНП і Вінницькій області підвищити
ефективність профілактичної роботи серед неповнолітніх, активізувати роботу
по притягненню громадян міста до адміністративної відповідальності згідно
чинного законодавства. Рекомендовано директорам загальноосвітніх шкіл та
колегіуму ім. В. Липківського активізувати роботу педагогічних працівників з
батьками, постійно вивчати умови проживання дітей з багатодітних,
малозабезпечених сімей, підвищити рівень роботи з дітьми, схильними до
правопорушень, здійснювати постійний контроль за відвідуванням
неповнолітніми закладів освіти, взяти під особливий контроль учнів, батьки
яких перебувають за кордоном.
Вивчено стан умов проживання та розвитку дітей, які повернулись з-під
опіки та державних дитячих закладів. Складено акти обстеження та створено
базу даних цієї категорії дітей. Із числа цієї категорії 18 осіб перебуває на
квартирному обліку при виконкомі міської ради.. Питання будівництва житла в
місті вивчається.

З метою реалізації Державної та районної програм відпочинку та
оздоровлення дітей у період літніх канікул 2016 року, зайнятості учнівської
молоді під час літа, підвищеного піклування про пільгові категорії дітей, при
Дитячо-юнацькому центрі Липовецького району працюватиме дитячий
пришкільний оздоровчий табір з денним перебуванням дітей. Під час
оздоровлення дітей педколективи працюють в напрямку різнобічного
виховання школярів .
На території міста знаходиться обласна фізіотерапевтична лікарня
відновного лікування дітей з органічним враженням центральної нервової
системи, порушенням психіки та опорно-рухового апарату. Під час канікул на
базі цієї лікувальної установи оздоровлюються діти пільгових категорій із
захворюваннями опорно-рухового апарату.
Зараз обстежуються умови проживання сімей, що опинилися в кризовій
ситуації та комісією із захисту прав дітей вивчаються пропозиції щодо
пільгового оздоровлення цієї категорії дітей. Загалом, завдяки співпраці із
відділом освіти, відділом сім"ї та молоді, службою в справах неповнолітніх
райдержадміністрації, центром соціальних служб для дітей, сім"Ї та молоді,
адміністраціями загальноосвітніх шкіл оздоровча кампанія серед дітей
навчальних закладів міста проходить завжди на належному рівні.
Будемо сподіватись, що і надалі робота щодо запобігання
безпритульності дітей за співпраці із районними службами та громадськістю
міста буде піднята на вищий рівень.
Заступник міського голови
Лавриненко Ольга

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 19 травня 2016 року

№ 62

Про організацію роботи щодо запобігання
бездоглядності неповнолітніх
та
літнього відпочинку
дітей
Заслухавши інформацію заступника міського голови О.Лавриненко 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 7 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
Лавриненко О.В., Печолат О.В.
3.Спільно з адміністраціями ЗОШ, колегіуму, працівниками правоохоронних
органів забезпечити контроль за поведінкою неповнолітніх, схильних до
правопорушень.
Постійно
Лавриненко О.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), Давидюк Наталії
Володимирівни ( вул.. Замкова, 1), Святенької Світлани Володимирівни (вул.
Фрунзе, 12), Барчук Тетяни Сергіївни (вул. Липова, 42), Стадник Тетяни
Миколаївни (вул. Ломоносова, 88)
Постійно
опікунська рада

6.Сприяти роботі оздоровчому табору з денним перебуванням при дитячоюнацькому центрі.
Червень 2016
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 Лавриненко О.В.
9. Про хід виконання рішення доповісти у вересні 2016 року.
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 19 травня 2016 року

№71

Про внесення змін до рішення
виконкому № 42 від 14.04.2016 р.
«Про відзначення Дня пам’яті та
примирення і 71-ї річниці
перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні»
Керуючись ст.40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Внести зміни до рішення виконавчого комітету № 42 від 14.04.2016
року.
2.
Викласти у новій редакції, кошторис видатків на проведення
заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні, у зв’язку з перенесенням дати проведення
змагань по кульовій стрільбі на більш пізній термін (додаток 1).
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Лавриненко О.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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

МИКОЛА

ГРУШКО

Додаток 1
до рішення виконкому
від 19.05.2016 № 71

КОШТОРИС

витрат на підготовку та проведення заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті та
примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

№
п/п
1.
2.

Назва робіт

КЕКВ

Набір келихів
Квіткова продукція

Кількість
6
1

Всього

Заступник міського голови

Ольга Лавриненко

Загальний
фонд (грн.)
400,00
1000,00
1400,00

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 19 травня 2016 року

№ 63

Про проведення заходів до
Дня захисту дітей в місті
Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, на виконання міської Програми культурно-масових заходів на 2016
рік, затвердженої рішенням 3 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від
10.12.2015 р. № 19, з метою поліпшення стану забезпечення захисту прав і
законних інтересів дітей, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити оргкомітет з підготовки та проведення міських заходів до Дня
захисту дітей згідно з додатком 1.
2.Затвердити заходи з організації та проведення в м. Липовець Дня захисту
дітей та кошторис витрат (додаток 2, 3).
3.Координацію роботи та відповідальність за виконання даного рішення
покласти на завідувача міським клубом Абрамович В.В., контроль — на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Лавриненко О.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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

МИКОЛА

ГРУШКО

Додаток 1
до рішення виконкому
від 19.05.2016 р. № 63

СКЛАД О Р Г К О М І Т Е ТУ
з підготовки та проведення заходів до Дня захисту дітей в місті.
Лавриненко Ольга Володмирівна - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, голова оргкомітету;
Печолат Олег Васильович — керуючий справами виконкому, заступник голови
оргкомітету;
Блага Тетяна Олексіївна - завідувач загальним відділом, секретар оргкомітету;
Петрівська Людмила Миколаївна- завідувач дошкільною дитячою установою
«Сонечко»;
Ямпільська Олександра Олександрівна- завідувач дошкільною дитячою
установою «Малятко»;
Абрамович Віра Віталіївна - завідувач міським клубом;
Дзіпетрук Ірина Вікторівна – завідувач фінансово-господарського віддіом;
Антонець

Мар’яна

Іванівна

Керуючий справами виконкому

-

бібліотекар

міської

бібліотеки;

Олег ПЕЧОЛАТ

Додаток 2
до рішення виконкому
від 19.05.2016 р. № 63

ЗАХОДИ
з організації та проведення Дня захисту дітей в місті
1.
Підготувати та розмістити в засобах масової інформації привітання
міського голови з нагоди Дня захисту дітей.
Термін: 29.05.2016 року
2.
Організувати вітання дітей, які перебувають на лікуванні у обласній
лікарні відновного лікування та дитячому відділенні ЦРЛ.
Відповідальні: Лавриненко О.В.., Абрамович В.В., ДЮЦ.
Термін:03.06.2016 року
3.
Оформити документи на одноразову матеріальну допомогу сім’ям з
дітьми з числа малозабезпечених сімей за рахунок коштів міського бюджету на
вирішення соціально-побутових проблем.
Відповідальні: Печолат О.В.
Термін: до 01.06.2016 року
4.
Забезпечити одягом дітей із малозабезпечених сімей та сімей
переселенців.
Відповідальні: Товариство Червоного Хреста
(Бабич Г.І.)
Термін: 27-29.05.2016 року
5.
Придбати подарунки і призи для проведення святкових заходів до
Дня захисту дітей (згідно з планом та заходами).
Відповідальні: Лавриненко О.В., Печолат О.В.
Термін: до 01.06.2016о.
6.
Забезпечити охорону громадського правопорядку з метою
запобігання правопорушенням, попередження негативних явищ серед дітей в
місцях проведення масових заходів .
Відповідальні: Рузін О.П., Дажура О.В.
Термін: за окремим планом
7.
Забезпечити виносну святкову торгівлю (вода, цукерки, випічка) у
місцях проведення заходів до свята.
Відповідальні: Кропивницький С.С.
Термін: 01.06.2016 року
8.
Провести прибирання центральної частини міста, Молодіжної
площі, верхнього сквера, встановити інші складові дитячого майданчика.
Відповідальні: КП «Комун сервіс»
Термін: 29.05. — 01.06.2016 року
9.
Організувати висвітлення заходів до Дня захисту дітей в засобах
масової інформації.
Відповідальні: Абрамович В.В.
Термін : 27.05.- 01.06.2016 року
Заступник міського голови
Ольга Лавриненко

Додаток 3
до рішення виконкому
від 19.05.2016 р. № 63

КОШТОРИС

витрат на організацію та проведення міського свята, присвяченого
Міжнародному Дню захисту дітей
№
з/п
1.

2
3
4

Найменування видатку
Придбання солодощів для дітей
міста
Всього:(одна тисяча грн. 00
коп.)
Премія ведучому
Премії командам
Премії учасникам худ.самод.

КЕКВ

К-ть

Сума
(грн.)
1000.00
1000.00

1х200.00
4х100.00
3х100.00
2х50.00

200.00
400.00
400.00

Всього:(одна тисяча грн. 00
коп.)

1000.00

ВСЬОГО:

2000.00

Заступник міського голови

Ольга Лавриненко

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 19 травня 2016 року

№ 64

Про заходи щодо попередження загибелі
людей на водних об’єктах м. Липовець
Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів О.Лавриненко про заходи щодо попередження загибелі
людей на водних об’єктах міста Липовець, керуючись Постановою Кабінету
Міністрів України від 06.03.2002 року № 264 «Про затвердження Порядку
обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», «Правилами
з охорони життя людей на водних об’єктах України», затвердженими наказом
МНС України від 03.12.2001 року № 272, пп.7 п.а ст.30, пп.9 п.а ст.32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (на виконання власних
повноважень), виконавчий комітет Липовецької міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити План заходів виконавчого комітету Липовецької міської
ради, підприємств, установ і організацій міста щодо запобігання загибелі
людей на водних об'єктах у літній період 2016 року (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Лавриненко О.В., про хід виконання рішення доповісти у
вересні 2016 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Печолат О.В.
Лебідь А.М.
Лавриненко О.В

МИКОЛА

ГРУШКО

Додаток
до рішення виконкому
від 19 травня 2016 року № 64
План заходів
виконавчого комітету Липовецької міської ради, підприємств, установ і
організацій міста щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах у
літній період 2016 року.
Зміст заходів
1.

2.

3.

Термін
викон.

Відпрацювання
документації,
що
передбачена
“Типовими
Правилами охорони життя
людей на водних об'єктах
України”.

Пост.

Підтримувати
належний
санітарний стан в зоні
відпочинку та прибережній
смузі;

Пост.

Відповідальні
Притула В.М.
Шевчук О.І.
Марківський Р.В.

Вивчити
питання До
проведення
водолазного 01.06.2016
обстеження дна акваторії
пляжу і очищення його від
корчів, брухту та

Притула В.М.
Шевчук О.І.
Марківський Р.В.
Матвієнко В.Х
Виконком міської
ради,
орендарі
водних об"єктів

виготовлення
паспорта
підводної частини пляжу й
карти виміру глибин;
4.

5.

Попередити власників та До
користувачів
маломірних 15.06.2016
суден щодо обов’язковості їх
реєстрації та дотримання
правил безпеки на воді під
час відпочинку;

Притула В.М.

Обладнати
місця
для До
купання та запливу буйками, 15.06.2016
вивісками
"Місце
для
купання"
та
навпаки

Притула В.М.

Шевчук О.І.
Марківський Р.В.
Матвієнко В.Х

Шевчук О.І.
Марківський Р.В.

Примітка

6.

7.

"Купання заборонене".

Матвієнко В.Х

Привести
в
належний До
порядок у місцях для 15.06.2016
відпочинку
вбиральні,
сміттєзбірники, роздягалки,
пісочниці.

Притула В.М.

Провести
обстеження До
прибережних смуг у зонах 15.06.2016
відпочинку
з
метою
приведення їх у належний
санітарний стан.

Бондаренко М.В.

Шевчук О.І.
Марківський Р.В.
Матвієнко В.Х
Бондаренко М.В.
Музика В.В.
Притула В.М.
Шевчук О.І.
Марківський Р.В.
Матвієнко В.Х

8.

9.

Вивчити питання забору До
води для протипожежних 30.07.2016
заходів на міських водоймах.

Кропивницький
С..С.

Провести ряд заходів щодо До
облаштування на міському 30.07.2016
пляжі місць відпочинку:

Осадчий О.Г.

підсипання піском, ремонт
кладок, облаштування місця
купання
для
дітей
дошкільного
віку,
роздягалок.

Притула В.М.

Заступник міського голови

Білоус Р.Л.
Бондаренко М.В.
Кицюк П.Д.

Ольга Лавриненко

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 19 травня 2016 року

№ 66

Про впорядкування
адрес будівель
Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», розглянувши звернення громадян Кицюка П.Д.,
Ляшенка М.М. та Ляшенка Л.М. щодо впорядкування адрес гаражів та
житлових будинків по вулицях Миру та В.Симоненка 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
житлових будинків в новій редакції:
1.1. по вулиці В.Симоненка:
№ п/п

7
6

Прізвище
користувача

Ляшенко
Микола
Миколайович
Ляшенко
Леонід
Миколайович

Попередній
номер

Присвоєний
номер

№

№

№

№

Примітка

1. Присвоїти адресу гаражу, власником якого є Кицюк Петро Денисович:
м.Липовець, вул.. ( земельна ділянка надана рішенням №335 19 сесії 5
скликання від 18.07.2008р.)
Міський голова
Лебідь А.М.
Блага Т.В.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 19 травня 2016 року
№ 67
Про надання дозволу
на зрізання дерев
Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників
у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 01.08.2006 року №1045, Правил утримання зелених насаджень у населених
пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. №105, розглянувши
звернення громадян м. Липовець Кардинала М.В., Тимшина В.Г., клопотання
Липовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 щодо надання дозволу на зрізання дерев,
які сухостійні та аварійні та формування крони дерев, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати дозвіл КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.) на:
1.1. знесення 1 дерева породи липа по вул.1Травня, 21;
1.2. знесення 2 дерев породи осика, 1 дерево породи ясен на узбіччі
дороги саду мікрорайону Кам»янка.
1.3. формування крони 13 дерев породи яблуня на території Липовецької
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.
2. Роботи по знесенню дерев та формуванню крон дерев та вивезенню
деревини провести протягом травня-червня 2016 року.
3. Після проведення робіт із знесення дерева очистити територію від
гілок і деревини.
4. КП «Комунсервіс» ( директор Бондаренко М.В.) знесену деревину при
зрізанні дерева оприбуткувати і відобразити необхідні операції у
бухгалтерському обліку.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.. та про хід його виконання доповісти у серпні
2016 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Кропивницький С.С.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 19 травня 2016 року

№ 68

Про хід виконання рішення виконавчого
комітету «Про проведення
двомісячника
благоустрою і санітарної очистки міста»
та затвердження міського плану дій щодо
підвищення рівня благоустрою міста Липовець
Протягом березня і квітня 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, Подільська,
Шкільна, Коцюбинського, Свято-Покровська, Столярського та ін. На
центральному сміттєзвалищі організовано підгортання та ущільнення сміття,
прибрано прилеглу лісосмугу, обладнано дизбар’єр. Силами працівників КП
«Комунсервіс» ліквідовано 5 несанкціонованих сміттєзвалищ, з яких вивезено
32м3 сміття. Всього з початку року КП «Комунсервіс» зібрано, перевезено та
захоронено 2454м3 ТПВ.
Відповідно до пункту 7 статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», 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 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;
- 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;
- завершити поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг м.
Липовець (в першу чергу, по вулицях, що є складовими об’їзної дороги).
4. Інспектору з благоустрою КП "Комунсервіс" Шевчуку П. П. посилити
роботу щодо усунення порушень Правил благоустрою, забезпечення чистоти
та порядку в м. Липовець.
5. Робочій групі з реалізації проекту «Розвиток велотуризму у
Липовецькому районі (Заблоцька А.В.) до кінця липня 2016 року завершити
планові роботи.
6. 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.
7. Продовжити роботу щодо обстеження прибережних захисних смуг
водойм міста, що перебувають в оренді.
8. 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 листопаді 2016 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Кропивницький С. С.
Лебідь А.М.
Печолат О. В.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 19 травня 2016 року

№ 69

Про хід виконання рішень виконкому
«Про надання дозволу на зрізання дерев»
Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького С.С.
про хід виконання рішення виконкому міської ради, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В :
Зняти з контролю наступні рішення виконавчого комітету :
№ 17 від 05.02.2016р. «Про надання дозволу на зрізання дерев»,
№ 27 від 25.02.2016р. «Про надання дозволу на зрізання дерев»,
в зв’язку з виконанням запланованих заходів рішення.

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

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 19 травня 2016 року

№ 70

Про розгляд клопотання служби
у справах дітей райдержадміністрації
Розглянувши лист № 0-11/194 від 11.04.2016 року, відповідно до статті 30
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5, 20 1 Закону
України «Про охорону дитинства», Сімейного кодексу України, Кодексу
України про адміністративні правопорушення, на виконання Програми
профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території
міської ради на 2016-2017 роки, Програми профілактики дитячої бездоглядності
та безпритульності серед неповнолітніх на 2016-2017 роки, з метою
профілактики правопорушень серед дітей та молоді, попередження погіршення
криміногенної обстановки на території міста Липовець, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Рекомендувати Немирівському відділу поліції головного управління
Національної поліції у Вінницькій області, спільно зі Службою у справах дітей
Липовецької РДА проводити систематичні рейди, щодо перебування дітей у
громадських місцях та на вулицях міста у нічний час, з вжиттям відповідних
заходів до батьків та осіб, що їх замінюють.
2. Рекомендувати колегіуму ім. В. Липківського та загальноосвітнім
школам І-ІІІ ст. № 2,3:
- довести до відома учнівської молоді вимоги Закону України «Про
охорону дитинства» щодо обмеження перебування дітей до 16 років у період з
22:00 до 6:00 у закладах, в яких проводиться діяльність у сфері розваг та
закладах громадського харчування без супроводу дорослих батьків чи іншого
законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї
персональну відповідальність.

3. Розглянути питання щодо обмеження перебування дітей до 16 років у
період з 22:00 до 6:00 у закладах, в яких проводиться діяльність у сфері розваг
та закладах громадського харчування без супроводу дорослих батьків чи
іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за
неї персональну відповідальність на засіданні сесії Липовецької міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Лавриненко О.В.
Міський голова

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

Микола ГРУШКО

