
                                                                

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Засідання виконавчого комітету Липовецької міської ради 

від  21 січня   2016 р. 

 

засідання розпочато    о  09  год. 00 хв. 

засідання закінчилось о 10  год. 10 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.                   

                                        Дзіпетрук І.В.                Русецька О.М. 

                                         Бабич В.В.                    Сарафонов В.М. 

                                        Кицюк П.Д.                     Скоцький С.В. 

                                        Фальківський С.В.          Бондар В.М.  

                                          

 

Пропоную затвердити Регламент засідання виконавчого комітету: 

               для інформації по питаннях порядку денного - до 10 хвилин; 

               для обговорення питань                                     - до 5 хвилин; 

               засідання виконкому провести за 1 годину. 

 

                                            ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про  хід виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2015 рік та 

завдання на 2016 рік. 

Інформують: Кропивницький С.С., Лавриненко О.В..- заступники  міського 

голови. 

 

2.Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2015 рік.  

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

 

3. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста. 

Інформує: Грушко М.Т.- міський голова 

 

4. Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади вищого 

рівня  та власних рішень. 



Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами виконкому міської ради. 
 
4.1 Про роботу комунального підприємства «Комунсервіс» ( рішення №17 від 27.02.2015). 
Інформує: Кропивницький С.С..- заступник  міського голови. 

 

4.2 Про хід виконання рішення виконавчого комітету «Про проведення двомісячника благоустрою і 
санітарної очистки міста» та затвердження плану дій щодо підвищення рівня благоустрою міста 

Липовець( рішення №56 від 28.05.2015). 

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

 
4.3.Про стан дотримання законодавства з питань соціального захисту( рішення №28 від 18.03.2015). 

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

 
4.4 Про підготовку до святкування в місті новорічних та різдвяних свят 

( рішення №125 від 15.12.2015). 

Інформує: Лавриненко О.В.- заступник  міського голови 

 

5. Про надання дозволу на зрізання  дерев. 

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

 

6.Про розміщення зовнішньої реклами. 

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

 

7. Про внесення змін до  рішення виконкому №35 від 02.04.2013 року «Про 

створення      органів управління,   сил  Цивільної оборони  та організацію 

цивільного захисту населення  від надзвичайних ситуацій 

техногенного   та    природного     характеру». 

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

 

8. Про  затвердження положення та складу спортивного комітету  

міської ради. 

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

 

9.Про молодіжний виконком міської ради. 

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

 

10. Про включення Мікаєляна Д.Х. до складу групи з охорони громадського 

порядку. 

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

 

11. Про організацію громадських робіт у 2016 році. 

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

 

12. Про впорядкування адреси будівлі. 

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

 

13. Про присвоєння нумерації земельним ділянкам по вул..Ентузіастів 

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

 



14. 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 
 

Різне. 

Про перерахунок проектно-кошторисної документації. 

Про перейменування вулиць  міста Липовець. 

 

 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                              

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lipovecmr@gmail.com 

 

 РІШЕННЯ 

Від  21 січня 2016 року        № 1 

 

Про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку   міста   Липовець   у 2015 р. та завдання на 2016р. 

 

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію з даного питання заступників міського 

голови Кропивницького С.С., Лавриненко О.В., виконавчий комітет міської 

ради 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В : 

1. КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради протягом 2016р. в 

межах виділеного фінансування провести комплекс робіт, передбачених 

Програмою соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2016р, а саме: 

- завершити будівництво нової лінії зовнішнього освітлення по вул. 

Пролетарська; 

- завершити капітальний ремонт покриття дороги по вул.. Пушкіна; 

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Липківського та Героїв 

Майдану; 

- будівництво нової лінії зовнішнього освітлення по вул.Калініна, Кірова, 

Радянська; 

- будівництво нової лінії зовнішнього освітлення по вул.Копитка, Щорса; 

mailto:lipovecmr@gmail.com


- будівництво нової лінії зовнішнього освітлення дворів багатоквартирних 

будинків. 

 2. Спільно з ДП «Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» 

провести поточний ремонт водонапірних башт по вул. Столярського та в 

мікрорайоні Березівка. 

3. Виконавчому комітету Липовецької міської ради забезпечити 

виконання заходів, передбачених проектом «Розвиток велотуризму у 

Липовецькому районі» на  2016 р. та озелення велопарку. 

4. Роботу виконкому, комісій при ньому направити на виконання та 

реалізацію прийнятих Програм. 

5. Виконкому міської ради: 

- активізувати роботу молодіжного виконкому; 

- відновити практику проведення міських спортивних змагань; 

- залучити до роботи в гуртку декоративно-ужиткового напрямку дітей з 

обмеженими функціональними можливостями. 

6. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради С. Кропивницького та 

О. Лавриненко, про що доповісти виконкому у липні 2016 року. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 
 

Бойко О.О.   

 

Печолат О.В.  

 

Кропивницький С.С.  
 

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 21 січня 2016 року                                                                 №  2      

                                                                                                                                        

Про   стан   роботи   із   зверненнями  

громадян в Липовецькій міській раді 

 

 Відповідно до п.1 ч. Б ст.38 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Закону України «Про звернення громадян» та з метою покращення 

організації роботи із зверненнями громадян та виконання Указу Президента 

України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення 

громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», 

заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому міської 

ради Печолата О.В. щодо аналізу звернень громадян, що надходять  до міської 

ради, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1. Спрямувати організаційну роботу апарату  виконкому  міської ради на 

створення необхідних умов для реалізації і гарантування конституційного права 

громадян на письмові звернення та  особистий прийом, забезпечивши надання 

своєчасних відповідей громадянам про результати розгляду їхніх звернень, 

недопущення неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей, 

безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, не допускати 

порушення термінів розгляду пропозицій, заяв і скарг відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян». 

               Постійно                                                               Виконком міської ради 



 

 2. Створювати умови для участі заявників у перевірці поданих заяв чи 

скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних 

звернень. 

              Постійно                                                               Виконком міської ради 

 

 3. Забезпечити дієвий контроль щодо розгляду звернень та проведення 

першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв 

Соціалістичної Праці, Героїв України, учасників АТО.   

            Постійно                                                               Виконком міської ради 

 

 4. Враховуючи соціально-політичну значимість роботи з розгляду 

звернень громадян, домагатися конкретного вирішення обґрунтованих 

звернень, особливо найменш соціально-захищених категорій громадян. Всіляко 

сприяти зменшенню потоку звернень громадян у вищі органи влади,  

вирішення яких належить до компетенції органів місцевого самоврядування. 

           Постійно                                                               Виконком міської ради 

 

 

 5. Аналізувати роботу із зверненнями громадян з метою вивчення та 

упередження причин, що породжують повторні звернення громадян, 

притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності за 

неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.  

         Щоквартально                                         Керуючий справами виконкому 

                                                                          Печолат О.В. 

                                                                          Завідувач загальним відділом 

                                                                           Блага Т.О. 

 

 6. Забезпечити проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань 

реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом  

         Постійно                                                               Виконком міської ради 

 

 7. Провести навчання щодо роботи із зверненнями громадян у 

комунальних підприємствах міста. 

           Квітень- травень 2016р.                         Керуючий справами виконкому 

              Печолат О.В. 

 

8.   Удосконалити функціонування телефону «Гаряча лінія». 

                                                                            Керуючий справами виконкому 

                        Печолат О.В. 

 

     9. Про хід виконання даного рішення керуючому справами(секретарю) 

виконкому міської ради Печолату О.В. доповісти на засіданні виконкому у 

жовтні 2016 року. 

 

 10. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою 



 

 

Міський голова                                    Микола ГРУШКО 
 

 

 

 Бойко О.О. 

               

                Печолат О.В.    
 АНАЛІЗ 

характеру звернень громадян до міської ради за 2015 рік. 

 

 До Липовецької міської ради в  2015 році надійшло 435 звернень, 

звернулося 741 громадянин. Із цієї кількості пропозицій, заяв та скарг поштою 

надійшло 318 звернень (63% від їх загальної кількості) і 107 звернень 

висловлено на  особистому прийомі (37 %), через органи влади-10. Всі 

звернення розглядались у відповідні строки згідно із Законом України «Про 

звернення громадян».  

 На виконання пункту 1 статті  6 Указу Президента України від 7 лютого 

2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації 

та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування» та відповідно до статті 22 Закону 

України «Про звернення громадян» у міській раді затверджено графік, порядок 

організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом 

Липовецької міської ради  (рішення виконавчого комітету від 20.12.2013р. 

№151 ). Графік наглядно оформлений і знаходиться в приміщенні міської ради 

в зручному для ознайомлення місці та опублікований  в засобах масової 

інформації. Виконання затвердженого графіка особистого прийому громадян 

керівництво міської ради дотримується. 

  28 січня 2015 року на засіданні виконавчого комітету розглядалось 

питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2014 рік», рішення 

№7. Згідно з даним рішенням посилено контроль за організацією цієї роботи у 

міській раді. 

В 2015 році до керівництва міської ради на особистому прийомі 

звернулось 107 громадян з питаннями різної тематики, у порівнянні з минулим 

роком кількість звернень зменшилось на 44 одиниці.  Всі звернення, що 

надходять до міської ради, розглядаються керівництвом та надаються 

відповідні доручення виконавцям. Автори звернень завжди повідомляються про 

результати розгляду заяв. 

 Поштою від громадян міста надійшло 328 звернень, збільшилось на 135 

одиниць. Найбільш суттєві питання, які порушували громадяни у  зверненнях 

до керівництва Липовецької міської ради протягом досліджуваного періоду 

висвітлені у  таблиці у порівнянні з минулим роком: 

      

      Питання  
2014р 2015р 

Кількість звернень, що надійшли поштою 193 328 

Кількість звернень, отриманих на особистому 151 107 



прийомі 

Кількість усіх звернень 344 435 

Вирішено позитивно 219 326 

Відмовлено у задоволені 9 5 

Дано роз’яснення 114 99 

інше 2 5 

Повторних 1 3 

Колективних 19 18 

від учасників війни та інвалідів війни, бойових дій 69 59 

від інвалідів І,ІІ,ІІІ групи 75 43 

від ветеранів праці 15 47 

від дітей війни 52 68 

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, 

матерів-героїнь 

21 18 

від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 

осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи 

4 5 

Кількість порушених питань  344 435 

Питання аграрної політики та земельних відносин 52 64 

Питання транспорту та зв’язку 5 3 

Питання фінансової, податкової, митної політики 0 0 

Питання соціального захисту 116 219 

Питання праці та заробітної плати  2 1 

Питання охорони здоров’я 4 1 

Питання комунального господарства 52 67 

Питання житлової політики 21 18 

Питання екології та природних ресурсів 9 3 

Питання забезпечення дотримання законності та 

охорони правопорядку 

49 34 

Питання сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, 

фізичної культури і спорту 

6 2 

Питання освіти, науки, науково-технічної, 

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності 

1 0 

Питання діяльності об’єднань громадян, релігії та 

міжконфесійних відносин 

0 0 

Питання центральних органів виконавчої влади 0 0 

Питання місцевих органів виконавчої влади 0 0 

Питання діяльності органів місцевого 

самоврядування 

0 0 

Питання державного будівництва, адміністративно-

територіального устрою 

0 0 

Інші  27 23 
 

Аналізуючи таблицю, спостерігаємо, що найбільше громадян звернулось 

з питання соціального захисту – 219 одиниць ( 50,3 %). Протягом 2015 року 

надано матеріальної допомоги громадянам міста на загальну суму 75,4 тис.  

грн.  



На другому місці за кількістю звернень – з питання  комунального 

господарства та аграрної політики та земельних відносин,  яких надійшло  

разом 131 ( 30 %). Мешканців міста турбували питання водозабезпечення, 

якість питної води, освітлення вулиць, стан доріг. 

На третьому місці – забезпечення дотримання законності та охорони 

правопорядку -  34 одиниці ( 8 %). 

Поряд із цими показниками головним критерієм якості роботи є кількість 

надходжень повторних звернень. Як видно із таблиці,  до міської ради  

надійшло 3 повторних звернення, в порівнянні з минулим роком збільшилось 

на 2 одиниці.  

    На виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу 

Президента від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Липовецьким 

міським головою взято під особистий контроль розгляд звернень та 

забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким 

присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої 

Вітчизняної війни, учасників АТО. Порушень при розгляді цих звернень не 

виявлено.  

В 2015 році видано 7429 довідок різного характеру. 

 Загалом робота міської ради за звітний період в частині розгляду звернень 

громадян була спрямована на забезпечення всебічного, якісного і 

кваліфікованого розгляду порушених громадянами питань.  

 

 

 

         Керуючий  справами 

       (секретар)  виконкому міської ради                              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: lipovecmr@qmail.com 

РІШЕННЯ 

Від  21 січня  2016 року                                                               № 3 

 

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.  Шевчук Світлані Андріївні – 

- 500   грн.  

 

1.2.  Цивелюк Тетяні  Олегівні – 

-500  грн.  

 

1.3.  Балановичу Анатолію Васильовичу- 

 -500 грн. 

  

1.4.  Семикрас Валентині Гнатівні– 

- 1000   грн.  

 

1.5.  Стратійчуку Руслану Олександровичу– 

- 500   грн. 

 

1.6.  Заїці Віталію Олександровичу – 

- 500   грн. 

1.7.  Бондару  Артуру Олексійовичу– 

-500   грн. 

mailto:lipovecmr@qmail.com


 

1.8.  Чорній Юлії Сергіївні – 

- 500   грн.  

 

1.9.  Гульману Сергію Олександровичу– 

- 500   грн.  

 

1.10.  Вінничуку Вадиму Олександровичу – 

- 500   грн.  

 

1.11.  Олексюку Родіону Володимировичу – 

-300   грн. 

 

1.12.  Васькевичу Роману Володимировичу – 

- 300   грн.  

 

1.13.  Присяжнюк Катерині Іванівні – 

- 450   грн. 

 

1.14.  Стрельбіцькій Тетяні Григорівні – 

- 450   грн. 

 

1.15.  Дубровській Людмилі Каролівні-  

- 500   грн.  

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Лавриненко О.В. 

 

    МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     МИКОЛА  ГРУШКО 

 
                  Лавриненко О.В. 

                                    Печолат  О.В. 



Інформація про хід виконання Програми соціально-

економічного розвитку за 2015 рік 

  
Підводячи  підсумки  роботи  КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради, хочеться 

відмітити,  що 2015 рік  був  важкий у фінансовому становищі , так як постійно , зростали  

ціни на товари та паливно- мастильні матеріали,  запчастини,  але всеж таки нами була 

проведена велика робота по благоустрою  нашого   міста та очистці  його від сміття, 

будівництва освітлення  і т.д..  В 2015 році значно покращилась і матеріально -технічна база 

підприємства  було придбано трактор Т-40АМ, проводили  обрізання дерев, формування 

крон, ремонт ліній  вуличного освітлення, також придбали , вуличні фонарі, лавочки  і багато 

іншого інвентаря та матеріалів для  покращення вигляду нашого міста та умов відпочинку 

наших громадян. 

 У відповідності до звіту про фінансові результати  підприємства за 2015 рік     освоєно  

коштів на суму 1718225,0 грн , які надала міська рада на благоустрій, придбання та на 

ремонти доріг і будівництво вуличного освітлення   та власних коштів  582132,0 грн. Всі  

кошти , які отримало підприємство за надані послуги повивезенню та захороненню  відходів  

в сумі 582132,0 грн, було використано на придбання  спецодягу- 25000, матеріалів для 

будівництва освтлення, огорожі на кладовищі, утримання і ремонт існуючих електроліній 

вуличного освітлення -48572,0 грн, придбання ПММ -360120,0грн, оплату праці- 92354,0грн,   

податки- 56086,0 грн,  як бачимо практично 45% коштів витратили на ПММ це сталося в 

результаті  постійних  змін  ціни на них. 

Протягом року працівниками підприємства постійно проводились прибирання  міста,  

побілка дерев, бордюрів, ліквідовували стіхійні сміттєзвалища на вул. Некрасова, біля 

ставка, біля молокозаводу  та  лікарні. 

 Підприємство постійно проводить розяснювальну роботу серед населення нашого міста  по 

відходах та їх впливу на навколішнє середовище, флаєри в кількості 1000 шт. було роздано 

практична в кожен будинок, при цьому булла замічена тенденція до збільшення 

надходження коштів за надані послуги по вивезенню  ТПВ , також проводили конкурси 

серед шкільної молоді на екологічну тематику з врученням грошових премій переможцям, і 

надалі плануємо проводити заходи по екології та привчання молоді до культури 

екологічного поводження в місті на природі і т інше. 

Якщо взяти по роках, то ми бачимо, що за останні  чотири роки підприємство значно 

покращило свою роботу , економічні показники і збільшили  надходження власних коштів  

 

 

№з/п надходження роки до м.р. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 За ТПВ 72533 109982,1 252247 390997,2 479241,6 492235,0 +12994,0 

2 Ритуальні 3123 10878,4 21368,9

7 

14721,03 15458 16425,0 +967 

3 ринок 719,0 22641,4 24115 32204 32619 32925 + 306,0 

4 Асинаційна 64300 14538,7 - - -   

5 Інші 43547 73408,4 99772,0

3 

57216,08 48217 40547,0 -7670 

 всього 184222,

0 

231448,9 397503,

0 

495138,31 575535,6 582132,0 +6597 

 Тобто.  якщо в 2010 році ставка зроблена на 40% у асигнаційну, то в 2015 році основна 

робота направленана вивезення відходів і становить 78% від загальної кількості, а це в свою 

чергу дає змогу очистити місто від сміття та недопускати утворення стихійних сміттєзвалищ. 

 Прибутку підприємство   в 2015 немає,  маємо збитки,  так як ціни на ТПВ не 



підіймалися ще з 2011 року хоч ціни на ПММ та запчастини уже в  тричі підіймалися  і рівень 

рентабельності  в тарифах по підприємству становить 12%.  Але все ж таки підприємство 

працює і навіть  покращуємо і  приміщення нашого адмінбудинку   завершено  роботи по 

облаштуванню внутрішньої вбиральні де встановлено двері, покладено плитку, зроблено 

каналізацію і водопровід. Проведено пакраску огорожі, на території наведено належний стан, 

зроблено опалення приміщень для сторожів та  техперсоналу на дровах .  проведено ремонт 

складського приміщення, придбали комп’ютерні столики для бухгалтерії та ще один 

компьютор і монітор для касира де встановлено базу 1С  по якій обліковуються абоненти, 

виготовленні три куточки по охороні праці та стенд привил  охорони праці, виготовлено 

стенти по екології де воготовляємо та обнародуєм всі фото по сміттєзвалищах. А також в 

цьому році провели атестацію трьох робочих місць це дало змогу 5  працівникам  отримувати 

більшу заробітну плату та мати певні пільги прописаних законодавством. 

        На балансі комунального підприємства уримується 6 кладовищ міста на яких в тому році  

проведено прибирання, повністю вирубано чагарники та видалено аварійні дерева. До 

пасхальних свят провели прибирання від сміття, на Центральному і новому встановили три 

залізобетонні урни для сміття , провели покраску  та побілку підсобних приміщень, огорож, 

ремонт ритуальних площадок.На  камянецькому провели ремонт пам’ятника загиблим воїнам 

а  також допомагали встановлювати пам’ятник кавалеру трьох орденів слави. Постійно 

проводили обкошування бурянів та прибирання сміття протягом року.Для наведення 

належного стану та покращення якості надання ритуальних послуг було введено в штат дві 

посади завідуючого кладовищами та робітника ритуальних послуг.  Було придбано  та 

встановлено залізнобетонну огорожу для центрального кладовища. 

            По благоустрою міста підприємство проводили протягом року значні обсяги робіт. На 

сам перед  було введено посади двірників за якими було закріплено певні території міста де 

вони проводять щоденне прибирання а в вівторок і четвер вони проводять прибирання 

центральних вулиць міста по всій протяжності до вїздних знаків. Проводили  обрізку дерев, 

формування крон та видалення сухостійних та аварійних насаджень, всього було видалено 

протягом року 148 дерев , деревина була оприбуткована та значна частина  її завезена як 

благодійна допомога інвалідам, багатодітним  на дрова а залишки використовуються на 

опалення приміщення КП « Комунсервіс» , про що є відповідні документи. Весною 

проводили прибирання доріг від сміття та посипочних матеріалів,  меморіали ,пам’ятники,  

дошку пошани, парки, сквери, пляж., провели побілку дерев, для цього було закуплено 5 тон 

вапна, яке навіть безкоштовно роздавали організаціям та прибудинковим комітетам. На 

протязі року до великих державних та релігійних свят постійно проводили побілку дерев та 

бордюрів. 

Було проведено посадку туй , самшиту біля меморіалу, а також проведені заходи по їх 

збереженню це поливання, просапка, підживлення. Відновили  освітлення біля меморіалу , 

будинку культури, на сходах біля танка. Встановили світильники напроти автовокзалу  

Провели  ремонт пультів управління вуличного освітлення  на Леніна, Щорса, 

Некрасова,Столярського,  частково провели провели заміну ліній вуличного освітлення на  

кабельну по Леніна, 1-травня, Щорса . Приймали активну участь у будівництві ліній 

зовнішнього освітленя по ВУЛ Пролетарська видаляли аварійні насадження,.        Прибрано 

та впорядковано територію міського сміттєзвалища, де провели підгортання сміття, 

облаштували шлагбаум, зробили ремонт на КПП, ввели посаду контролера –приймальника, 

облаштували дезбарєр, провели обкопування то обваловку сміттєзвалища, обсадили 

саджанцями грабук в кількості 3000шт( 3000 весною) Виготовили та встановили при вїзді 

вивіски та провели паспортизацію звалища. Протягом року постійно проводили підгортання 

та пересипку сміття, всього вивезено за рік на звалище 7856м.куб що становить 926,8 тон. На 

території міста проводимо  роботу по заключеню договорів на вивезення побутових відходів 

від населення та організацій. Для покращення сфери надання послуг по ТПВ  розробили та 

ввели книжечки та встановили комп’ютерну базу абонентів і на сьогодні населення має змогу 

оплатити послуги ТПВ в любому відділенні банку. 

 

 



№з/п категорія 
 

2010 
 

2011 2012 2013 2014 
 

2015 
 

± до м.р. 

1 населення 2896 4403 6986 7342 7526 7627 +101 

2 Організації 21 37 49 51 52 54 +2 

3 Підпр. Торгівлі 68 107 137 139 142 
 

144 
+2 

4 
% до загальної 

кількості 
29,3 49,1 70,7 77,6 81,0 

84,0 
+3 

           Як видно з таблиці  у порівнянні з 2010 роком значно зросла кількість абонентів  по 

централізованому вивозу ТПВ. Для покращення цієї роботи було створено інспекцію з 

благоустрою  яка проводить рейди і фіксує всі порушення закону з благоустрою та приймає 

міри по їх усуненню. А також в штаті КП « Комунсервіс» введено пасаду контролерів які 

здійснюють контроль за оплатою за надані послуги , заключають договори та проводять 

роз’яснювальну роботу серед населення. Неодноразово в місцевій газеті КП « Комунсервіс» 

видавались статті по виконанню вимог закону про благоустрій, висвітлювались  основні 

проблеми та завдання. Ця робота ще потребує великих затрат  тому що не всі громадяни 

усвідомлюють проблеми поводження з відходами та не розуміють їх негативний вплив на 

навколишнє середовище та людей. 

      КП « Комунсервіс» приймали активну участь у святкуванні новорічних свят, 

закуповували прикраси, вбирали ялинку, постійно підтримували належний стан у місті та 

проводили ще багато інших робіт і заходів, які пов’язані із благоустроєм міста. 

 

 Плани на 2016р. 

- Продовжити заключення договорів з населенням, проводити роз’яснювальну роботу, та 

залучати жителів до вирішення проблем пов’язані з благоустроєм та проблемами ТПВ; 

-  закінчити обрізку дерев та формування крон до квітня 2016р. та прибрати територію міста 

від гілляк; 

-  постійно підтримувати в місті належний санітарний стан; 

-  вуличне освітлення утримувати в робочому стані та продовжити роботу по будівництву 

нових ліній освітлення у місті; 

-  на сміттєзвалищі підтримувати належний санітарний стан. Повністю провести підгортання 

сміттєзвалища до квітня місяця; 

-  кладовища повинні відповідати вимогам діючого законодавства; 

- прикласти всіх зусиль щоб наше місто було чистим , красивим , естетично озелененим, 

прикрашеним газонами та квітниками, мало місця для відпочинку , заняттям спорту та 

наблизилось до європейських стандартів. 

 

Заступник міського голови                                      С.С.Кропивницький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На території міста Липовець функціонують 3 загальноосвітні школи, 2 дошкільні 

навчальні установи, музична школа, дитячо-юнацький центр та ДЮСШ. У Липовецькій 

школі – колегіумі І-ІІІ ст. №1 ім. Василя Липківського навчається 332 учнів, в Липовецькій 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 - 551, в Липовецькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 - 158.    

На території міста  функціонує 2 дошкільні установи: №1 "Сонечко" та № 2 "Малятко". 

Дитячий садок №1 відвідують 195 дітей, № 2 – 208. З 2012 р. проводиться  реконструкція 

дитсадка № 1 (сума витрачених коштів склала понад 500,0 тис. грн.). 

Міська рада приділяє певну увагу як дошкільній так і  позашкільній освіті. В місті діє 

спортивна школа та дитячо-юнацький центр. В ДЮЦ працюють 22  гуртків, які охоплюють  

понад 483 дітей. Гуртківці представляють район на обласних конкурсах, змаганнях, 

олімпіадах.  

Для організації та координації роботи з молоддю при виконкомі міської ради  створено 

молодіжний виконавчий комітет, комісію по роботі з молоддю та розвитку фізичної культури 

і спорту та міський  спорткомітет. 

На підвідомчій території медичні послуги населенню надаються центральною 

районною лікарнею, комунальним підприємством «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Липовецької районної ради», фельдшерським пунктом та стоматологічними 

кабінетами (приватної та державної форми власності). В місті також діє обласна 

фізіотерапевтична лікарня відновного лікування. 

У  2015 році з міського бюджету надано матеріальної допомоги на лікування хворих, 

які знаходились в скрутних матеріальних умовах (31 чол.) в сумі 9100 грн. 

Дві аптеки в місті за ініціативи міської ради обслуговують населення цілодобово.  

Мережа закладів культури на території міста представлена 4 бібліотеками, районним 

будинком культури та  міським клубом. В Будинку культури діють 19  клубних формувань,  

в тому числі 3  танцювальні колективи, 1 духовий оркестр, 5 колективи вокально-естрадного 

співу,  народні аматорські колективи «Елегія», «Лебедонька», тріо «Любисток», гурт 

«Веселий день», 3 фольклорні ансамблі «Народні музики» та «Війтівчанка», «Перевесло», 

поетичний народний театр,   любительське об’єднання «Умілі руки». Восьми колективам 

районного будинку культури присвоєно звання „Народний …”. В цьому  закладі проводяться 

тематичні вечори, різноманітні конкурси, інші заходи. 

Бібліотекам міста надається  необхідна допомога, зокрема,  щорічно виділяються кошти 

на проведення підписки періодичних видань. За  рахунок бюджету міської ради у міському 

клубі утримується бібліотекар та завідувач клубом. 

У 2015 році підготовлено та проведено ряд культурно-масових заходів: святкування 70-

ої річниці Перемоги у ВВВ, День захисту дітей, День  Незалежності  України, свято Івана  

Купала, новорічний ранок для дітей з обмеженими фізичними можливостями, запалення 

новорічної ялинки та  інші.  На всі ці заходи використано  із міського бюджету  32, 164 тис. 

грн. 

В м. Липовець проводиться значний об’єм роботи щодо виконання цільової 

комплексної програми «Фізична культура і спорт – здоров’я нації».  

В місті  функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, в якій займаються  біля 280 

учнів. Приміщення школи газифіковане, проведено ремонт. Для транспортування  дітей на  

міжрайонні змагання ДЮСШ має автобус. 

За підтримки меценатів у місті обладнано спортивний майданчик із штучним 

покриттям, приведено в належний порядок стадіон, встановлено огорожу. За кошти міського 



бюджету (10,0 тис. грн.) у 2012 р. придбано спортивний майданчик загального користування 

(турніки, бруси, шведська стінка), у 2013 р. – штангу та інші види спортінвентарю, у 2014 р. 

– гімнастичну перекладину, покриття (татамі) для занять контактними видами спорту. У 

2015 р. було придбано покриття для рингу – 28 тис. грн., татами – 23 тис. грн.   

Зазначені дії посприяли інтенсивному розвитку у м. Липовець контактних видів спорту 

(рукопашного бою, тхеквондо, боксу), руху турнікменів. Відповідно в планах на найближчі 

роки є проведення в м. Липовець кубку області з рукопашного бою, обласних змагань зі 

Street Workout.  

Ще одним напрямком популяризації здорового способу життя має стати реалізація 

проекту «Розвиток велотуризму у Липовецькому районі», яка передбачає проведення 

різноманітних заходів, пов’язаних з розвитком любительського велоспорту.  

У 2015 р. за ініціативи міського голови проведено міський  шаховий турнір, кубок 

області  з рукопашного бою серед юнаків юніорів дорослих та дівчат, обласні змагання з 

тейквандо. відкритий турнір з волейболу, присвячений дню десантника. Всього на 

проведення заходів використано кошти в сумі 32,2100 тис. грн. в т. ч.  на оплату заявки на 

участь ФК «Факел» м. Липовець у чемпіонаті області з футболу. 

З метою популяризації здорового способу життя у місті створено декілька громадських 

організацій та об’єднань: міська ГО «Патріот», ГО «Діамант», спортивний клуб «Чемпіон» 

(мікрорайон Кам’янка), ГО «Перспектива», ФМДО «Оріон» на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. 

Значна увага приділена  питанням соціального захисту мало захищених прошарків  

населення та  пільгових категорій.  

На території міської ради проживають близько 3 тисяч пенсіонерів, 235 учасників 

Великої Вітчизняної війни, 4  прирівняних до учасників ВВ війни , 803 дітей війни, 896 

ветеранів праці.  

До ветеранської організації міста входять - 14 ветеранів Великої Вітчизняної війни та   

учасників бойових дій, в т.ч.  3 жінки прирівняних до вдів загиблих  солдат, 1-вдова 

загиблого, 996 ветеранів праці, 48 учасників інтернаціональних подій. 

Відповідно до міської Програми "Ветеран-2015" за бюджетні кошти підписано 

ветеранам міста районну газету "Липовецькі вісті" на 2 півріччя, ветеранам Великої 

Вітчизняної війни  надано матеріальних допомог на суму 3200.00 грн. до Дня Перемоги, та  

2900 на лікування.  

При допомозі підприємців, які мають заклади торгівлі на території міста,  сформовано 

солдатські пайки приблизною вартістю 240 грн. кожний та від  фонду громади, який 

представляв Олександр Стукан, вартістю 200 грн. кожний. 

Виконавчим   комітетом  міської ради та її  апаратом  приділяється  певна  увага  

питанням соціального захисту пільгових   категорій  населення. Протягом року 73 громадян 

із малозабезпечених  сімей  одержали матеріальну допомогу від 100 до 200 гривень на 

загальну суму 17,5 тис. грн. 55,5 тис. грн. матеріальної допомоги надано 

військовослужбовцям, які перебували в зоні проведення АТО, та їх родинам. 

Постійно проводяться обстеження умов проживання мешканців міста, які знаходяться в 

скрутному життєвому становищі. Складені акти направлялись для розгляду в районну 

державну адміністрацію, управління праці та соціального захисту населення. Завдяки 

проведенню акції "Ти можеш їм допомогти" 9 липівчан отримали допомогу на суму 9,6 тис. 

грн. 

З приводу Всеукраїнського дня інвалідів цій категорії населення розвезено харчові 

пайки. Всього протягом 2015 р. для підвищення рівня соціальної захищеності інвалідів за 



кошти місцевого бюджету надано матеріальну  допомогу 22 інваліду на загальну суму 7,5 

тис. грн. 

За сприяння ради ветеранів міста при допомозі бізнесових кіл міста надана матеріальна 

та грошова допомога учасникам ВВв, вдовам, учасникам бойових дій, багатодітним сім’ям 

тощо. 

Обстежуються  умови проживання сімей ветеранів війни, багатодітних родин, що 

опинились в складних життєвих обставинах. 

На території Липовецької міської ради проживає 26 осіб, які мають статус громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Виконком міської ради проводить 

певну роботу щодо їх соціального захисту та бере участь у проведенні районних заходів з 

цього питання. Щорічно до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

надається матеріальна допомога  учасникам ліквідації (5 чол. – 1,3 тис. грн.)  

При виконкомі міської ради працює  комісія із захисту прав дитини, робота  якої  

направлена на захист інтересів і прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки. 

Питання здійснення опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування систематично  

заслуховується  на засіданнях  виконавчого комітету. 

На обліку в Липовецькій міській раді перебуває 12 дітей, позбавлених піклування 

батьків. Регулярно відбувається обстеження житлово-побутових умов проживання дітей та 

проводяться бесіди з опікунами. У грудні на засіданні виконкому заслухано  питання роботи 

опікунів щодо належного виховання дітей під опікою.  

Проводиться певна робота із захисту та збереження житлових та майнових прав дітей, 

які проживають з батьками. Для дітей з обмеженими фізичними можливостями та дітей 

позбавлених батьківського піклування організовано свято «Святий Миколай до нас завітай». 

До Новорічних свят організовано новорічну ялинку для дітей з багатодітних сімей.  

Виконком міської ради проводиться ряд заходів щодо організації призову громадян на 

строкову  та альтернативну службу. 

Проводиться роз’яснювальна робота серед населення міста щодо часткової мобілізації. 

У 2015 році Липовецька міська рада спільно з громадськими організаціями 

неодноразово брала участь у благодійних акціях щодо надання матеріальної та гуманітарної 

допомоги Збройним Силам України та залучала спонсорів для матеріальної підтримки солдат 

на сході України. 

Протягом 2015 року дільничними інспекторами  Липовецького РВ УМВС України у 

Вінницькій області було складено 971 адміністративний протокол. 

 За  зверненнями громадян за вище вказаний період було: 

 порушено 349 кримінальних справ; 

 166 справ закрито, 87 направлено до суду; 

Два злочини із зазначених вище скоєні неповнолітніми (2 злочини по ст. 184 КУпАП).  

Складено 30 адміністративних протоколів на неповнолітніх. 

Протягом 2015 року на території міської ради дільничними інспекторами міліції 

Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області було проведено 120 рейдів, під час 

яких виявлено 25 адміністративних правопорушень та розкрито 22 кримінальні справи. За 

цей же рік  встановлено адміністративний нагляд щодо 15 чол. 

Поліпшено роботу групи з охорони громадського порядку. На загальних зборах групи 

затверджено графік роботи, проведено інструктаж з її членами, яким вручено 

посвідчення. Для поліпшення її роботи у 2016 р. планується додаткове встановлення 

засобів відео спостереження у сквері по вул. В. Липківського.  

 

Заступник міського голови                                                                   Ольга Лавриненко 



                                                                

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: E-mail: lypovetsmr@gmail.com
 
  

 РІШЕННЯ 

 

Від  21 січня   2016 року        № 9 

 

Про молодіжний виконком  

Липовецької  міської  ради 

 

Заслухавши інформацію Лавриненко О.В.,  заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів щодо реалізації молодіжної державної 

політики в місті, керуючись ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Законами України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні”, на виконання міської  "Програми оптимізації роботи з молоддю на 

2016-2017 роки”, з метою сприяння більш ефективному розв'язанню соціальних 

проблем  молоді міста, забезпечення її активної участі у формуванні та 

реалізації державної політики з питань соціального становлення і розвитку, 

зміцнення демократичних засад українського суспільства, враховуючи подання 

адміністрацій шкіл та колегіуму ім. В. Липківського, виконавчий комітет 

міської ради 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити  склад молодіжного виконкому Липовецької міської ради  

(додаток 1). 

 

2. Координацію щодо виконання даного рішення покласти на 

Печолата О.В., секретаря виконкому, контроль - на Лавриненко О.В., 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     МИКОЛА  ГРУШКО 
 

Бойко О.О. 

Печолат О.В. 

Лавриненко О.В. 



Додаток № 2 

до рішення виконкому  

Липовецької міської ради 

від  21 січня 2016 р. № 9 

Склад 

молодіжного виконкому Липовецької міської ради 

1. Сапожнікова Ірина – голова виконкому учениця 11 класу  Липовецької 

ЗОШ № 2; 

2. Козубенко Анастасія - заступник голови виконкому, учениця 10 класу 

Липовецької ЗОШ № 2; 

3. Карпина Лілія – заступник голови виконкому, учениця 8 класу 

Липовецької ЗОШ № 3; 

4. Щербій Владислав – секретар виконкому, учень 8 класу Липовецького 

колегіуму ім.В. Липківського; 

Члени виконкому: 

5. Жук Анастасія – учениця 11 класу Липовецького колегіуму ім. В. 

Липківського; 

6. Горегляд Ярослав –Липовецького колегіуму ім. В. Липківського; 

7. Ковальчук Олег - учень 10 класу Липовецького колегіуму ім. В. 

Липківського; 

8. Рузін Богдан - учень 8 класу Липовецького колегіуму ім. В. Липківського; 

9. Турченко Крістіна - учениця 9 класу Липовецької ЗОШ № 3; 

10. Хавруцька Анастасія - учениця 9 класу Липовецької ЗОШ № 3; 

11. Заїка Вікторія - учениця 9 класу Липовецької ЗОШ № 3; 

12. Уманець Марія - учениця 9 класу Липовецької ЗОШ № 3; 

13. Ягубов Аслан - учень 8 класу Липовецької ЗОШ № 2; 

14. Ямпільський Владислав - учень 8 класу Липовецької ЗОШ № 2; 

15. Яківчук Жанна - учениця 11 класу  Липовецької ЗОШ № 2; 

16. Мікаєлян Дмитро – вчитель історії Липовецького колегіуму ім. В. 

Липківського; 

17. Кушнір Катерина – вчитель іноземної мови Липовецької ЗОШ № 3; 

18. Лавриненко Ольга – заступник міського голови. 
 

 

Керуючий справами  

(секретар)  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:  E-mail: lypovetsmr@gmail.com

                                            
 

 РІШЕННЯ 

 

Від  21 січня  2016 року        № 10 

 

Про включення   до складу групи з охорони  

громадського порядку  Мікаєляна Д.К. 

 

Розглянувши заяву жителя міста Мікаєляна Дмитра Камсаровича  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  Мікаєляна Дмитра Камсаровича,  жителя м. Липовець, вул. 

Вишнева, 17, освіта вища. 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Лавриненко О.В. включити Мікаєляна Д.К. до графіка чергування з  лютого 

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:  E-mail: lypovetsmr@gmail.com

                                            
 

РІШЕННЯ 

Від   21 січня 2016 року                                                                             № 4 

 

Про     хід         виконання     розпорядчих документів  

органів виконавчої влади вищого рівня та власних 

рішень 

 

 

 Заслухавши інформацію керуючого справами виконкому  міської ради  

Печолата О.В., заступників міського голови  Кропивницького С.С. та 

Лавриненко О.В.  про     хід     виконання     розпорядчих документів органів 

виконавчої влади вищого рівня та власних рішень, виконавчий комітет  міської 

ради  

 

                 В  И  Р  І  Ш  И  В  :  

 

Зняти з контролю наступні  рішення виконавчого комітету : 

 №17 від 27.02.2015 «Про роботу комунального підприємства «Комунсервіс» ; 

 

№56 від 28.05.2015 « Про хід виконання рішення виконавчого комітету «Про 

проведення двомісячника благоустрою і санітарної очистки міста» та 

затвердження плану дій щодо підвищення рівня благоустрою міста Липовець»; 

 

№28 від 18.03.2015 «Про стан дотримання законодавства з питань соціального 

захисту»; 

 

№125 від 15.12.2015 «Про підготовку до святкування в місті новорічних та 

різдвяних свят» 

 

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:  E-mail: lypovetsmr@gmail.com

                                            
 

РІШЕННЯ 

Від   21 січня 2016 року                                                                         № 5 

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  громадянина Мерецького М.М., КП «Комунсервіс» щодо надання 

дозволу на формування крон дерев, які сухостійні та аварійні, виконавчий  

комітет міської ради 

                                          В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

1. Надати дозвіл  КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.)  на: 

1.1. знесення 4 дерева породи верба, 3 дерева породи осика, 1 дерева 

породи береза по вул.. Щорса,70; 

1.2. формування  крон дерев по вул. В.Липківського, Героїв Майдану, 40-

річчя Перемоги, 1 Травня, І.Франка, Коцюбинського, Некрасова, Щорса, 

Шевченка, Пролетарська, Комсомольська, Столярського, Пушкіна, Одеська, 

Кірова, Калініна, Ілліча, Глінки, Суворова, Макаренка. 

2. Роботи по знесенню дерев та формуванню крон дерев та вивезенню 

деревини провести протягом   січня- березня 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  травні  

2016 року.  

                   

   МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     МИКОЛА  ГРУШКО 

 
Печолат О.В. 

           Бойко О.О.  



 
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:  E-mail: lypovetsmr@gmail.com

                                            
 

РІШЕННЯ 

Від  21 січня  2016 року                                                              № 6 

 

Про  надання      дозволу         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, жительки міста Липовець   

Скоцької Людмили Михайлівни, про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами в місті Липовець,   виконавчий комітет  міської ради 

 

                                            В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

1. Скоцькій Людмилі Михайлівні – надати дозвіл  на   розміщення    зовнішньої  

реклами  в м.Липовець на  вул. В.Липківського (біля кінотеатру)  розміром  3,0м  

х 0,4 м терміном на 1 рік з 22.01.2016р. по 22.01.2017р.. 

       

1.1. Розмір орендної плати  за місце розташування рекламоносіїв, згідно  з 

додатком №1 рішення  виконавчого комітету  від 28.04.2012р., №60,  

становить  9 грн. на  місяць.  

1,2 кв.м =7,5 грн.х 1,2 =9 грн. 

 

2. Доручити міському голові  підписати  договір тимчасового користування 

місцем, що знаходиться в комунальній власності, для  розташування   

рекламного засобу. 

 
 

              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 
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РІШЕННЯ 

Від  21 січня 2016 року                                                                         № 7 

 

Про внесення  змін   до рішення виконкому №35 від 

02.04.2013 року «Про створення      органів  управління,    

сил  Цивільної оборони  та організацію цивільного 

захисту населення  від надзвичайних ситуацій 

техногенного   та    природного   характеру» 

 

Відповідно до ст.19 Кодексу цивільного захисту України, Постанови 

Кабінету Міністрів України №11 від 09.01.2014р. “Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту», організаційно-

методичних вказівок голови райдержадміністрації, виконком міської ради  

                                         В И Р І Ш И В : 

1.Пункт 1 викласти у новій редакції:  

 1.1.Органи управління цивільного захисту: 

- Липовецький міський голова - Грушко Микола Терентійович 

- спеціально призначена особа з питань цивільної оборони та 

надзвичайних ситуацій (ЦЗ та НС)                                          

1.2. Для забезпечення заходів з цивільної оборони, захисту населення і 

територій від наслідків надзвичайних ситуацій та проведення  спеціалізованих 

робіт створити спеціалізовані служби ЦЗ: 

- служба ЦЗ оповіщення і зв’язку –  Вінницька філія ПАТ "Укртелеком" 

станційна лінійна дільниця № 3 м. Липовець, 

начальник служби  - Войнаровський Олександр Віталійович                                                                          

 - медична служба ЦЗ     - ЦРЛ  ; 

   начальник служби –   Дмитрук Олександр Михайлович   

            - служба  енергетики -  Липовецькі ЕМ 

   начальник служби –  Козачишин Олександр Іванович  

            - служба ЦЗ охорони громадського порядку, Немирівське відділення 

поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, 

            начальник служби – Гемба Руслан Дмитрович  

 - служба ЦЗ захисту тварин та рослин, ВАТ "Зернопродукт МХП" 

   начальник служби – Державець Леонід Харитонович 



  -  державна протипожежна служба – ДПРЧ -21 м. Липовець 

   начальник служби – Цюпа Василь Володимирович 

 - комунально – технічна служба– ДП "Липовецьводоканал" 

             начальник служби – Петрівський  Сергій Романович 

- торгівлі і харчування – Липовецька райспоживспілка 

             начальник служби – Панасюк  Микола Володимирович 

             -зооінженерна служба, ВАТ "Зернопродукт МХП" 

              начальник служби - Драч Михайло Юрійович 

(При  необхідності можуть створюватися інші служби). 

     2.Затвердити склад  комісії з питань техногенно –  екологічної безпеки                 

та надзвичайних ситуацій  міської ради у новій редакції (додаток № 2).  
 

3. Визнати таким, що втратило чинність Положення про комісію з питань ТЕБ та НС 

міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету Липовецької міської ради від 

02.04.2013 р. № 35 

4. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (додаток 3) 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Лавриненко О.В. 

          

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     МИКОЛА  ГРУШКО 

 
Печолат О.В. 

 

Бойко О.О. 

 

Лавриненко О.В. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                            

  



 Додаток 2 

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                                            Липовецької         міської      ради 

                                                               від   21 січня  2016  року    №7                                                                

С К Л А Д 

 комісії з питань техногенно-екологічної   безпеки та надзвичайних ситуацій  

м. Липовець 
 
Грушко Микола  
Терентійович 

- Міський  голова, голова комісії; 
 

Тел.№ 2-34-50 
 

 Лавриненко Ольга 

Володимирівна                                     

-  Заступник міського голови, 

 заступник голови комісії; 

 

Тел.№ 2- 19-35 

 

Печолат Олег Васильович -  Керуючий справами (секретар) виконкому 

міської ради, секретар комісії; 

 

Тел.№ 2-32-55 

 

                                                               Члени комісії: 

Кропивницький Сергій  

Станіславович                            -        Заступник міського голови                                   Тел.№ 2-32-55 

 

Бондаренко Микола 
Валентинович 

- Директор КП «Комунсервіс» 
 

Тел.№2-34-54 
 

  Петрівський Сергій 

Романович 

 

- 

Начальник ДП Липовецьводоканал 

 

 

Тел.№ 2-14-89 

 

Музика  Віктор Васильович  - Начальник сектора Липовецького 

відділення поліції 

Тел.№ 2-10-02 

Козачишин Олександр 

Іванович 

- Директор  Липовецьких електричних мереж  

 

Тел.№ 2-19-98 

 
Гребенюк Микола 

Васильович  

- Директор ТОВ «Будівельник» Тел. №2-22-80 

 

Притула Володимир 

Миколайович  

 Начальник районного товариства мисливців 

та рибалок 

Тел.2-14-81 

 

 

Дмитрук Олександр 

Михайлович 

 

Бондар Василь Михайлович 

 Головний лікар ЦРЛ 

 

Головний лікар КЗ «ЦПМСД» 

 

Владика Валерій 

Миколайович 

 Директор ТОВ "Липовець АТП"  

Войнаровський Олександр 

Віталійович  

 Начальник Вінницької філії ПАТ 
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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про  міську комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

1. Міська  комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) є постійно діючим органом, який 

утворюється виконавчим комітетом при Липовецькій міській раді для 

координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, 

захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та цим Положенням. 

3. Основними завданнями Комісії на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці є: 

3.1. Координація діяльності органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, пов’язаної із: 

функціонуванням міської ланки Липовецької районної територіальної 

підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту ; 

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а 

також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його 

про дії в умовах такої ситуації; 

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

надання гуманітарної допомоги; 

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; 

визначенням меж зони надзвичайної ситуації; 



здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення 

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; 

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів; 

організацією та здійсненням : 

 заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок 

виникнення надзвичайної ситуації; 

заходів з евакуації (у разі потреби); 

радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту 

населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації; 

вжиттям заходів щодо забезпечення готовності районної ланки 

Вінницької обласної територіальної підсистеми Єдиної державної системи 

цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий 

період; 

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації 

та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про 

розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 

 

забезпеченням: 

 живучості об’єктів національної економіки та державного управління під 

час реагування на надзвичайну ситуацію; 

стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу 

під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, 

установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів 

Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України; 

безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового 

зв’язку та всіх видів електричного зв’язку; 

санітарного та епідемічного благополуччя населення; 

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня; 

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу 

транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та 

споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних 

газо-, або інших трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів 

тощо. 

 

3.2. Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що 

виникають під час: 

функціонування міської ланки Липовецької районної територіальної 

підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту; 



здійснення заходів: 

 щодо соціального захисту постраждалого населення внаслідок 

виникнення надзвичайної ситуації; 

щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення 

надзвичайної ситуації; 

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та 

безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і 

оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та 

навколишнього природного середовища. 

 

3.3. Погодження положення про об’єктові  комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 

3.4. Підвищення ефективності діяльності органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій під час реагування на 

надзвичайну ситуацію. 

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

 

4.1. У режимі повсякденної діяльності: 

здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових і науково-

технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та 

техногенно-екологічної безпеки; 

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого 

функціонування господарських об'єктів, зменшення можливих матеріальних 

втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення 

надзвичайної ситуації; 

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що 

використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо); 

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, 

розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного 

середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням 

потенційно небезпечних об'єктів; 

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації 

інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових 

харчових отруєнь населення. 

Районна комісія, крім перелічених у цьому пункті функцій, погоджує 

перелік потенційно небезпечних об'єктів та перелік споживачів, на яких 

поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до 



рівня екологічної броні, затверджує результати класифікації об'єктів і 

адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки, 

здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій; 

 

4.2. У режимі підвищеної готовності: 

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та 

контроль за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій 

і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями 

населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до 

них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації 

та її масштабів; 

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту 

населення і територій в разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення 

сталого функціонування господарських об’єктів; 

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня; 

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів 

реагування на надзвичайну ситуацію; 

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального 

захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких 

резервів; 

забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання 

енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, 

установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу; 

 

4.3. У режимі надзвичайної ситуації: 

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію функціональної і 

районної ланки Вінницької обласної територіальної підсистеми Єдиної 

державної системи цивільного захисту, а також громадських, організацій щодо 

надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення 

надзвичайної ситуації; 

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації 

регіонального,  місцевого  та об’єктового рівня; 

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з 

використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших 

ресурсів і запасів; 

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт у небезпечних районах; 



забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що 

постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та 

організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і 

населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації регіонального та 

місцевого рівня; 

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього 

природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації 

регіонального,  місцевого та об’єктового  рівня, обстановкою на аварійних 

об’єктах і прилеглих до них територіях; 

приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за 

видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до 

ДСНС зазначених матеріалів; 

вивчає обставини, що склалися, та готує інформацію керівникові 

Вінницької територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного 

захисту про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із 

запобігання і розвитку;  

 

4.4. У режимі надзвичайного стану: 

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління та сил  районної ланки Вінницької обласної територіальної 

підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням 

особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України “Про 

правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, 

а також інших нормативно-правових актів; 

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення 

безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування; 

 

4.5. Проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування покладених на них завдань. 

 

4.6. Здійснює взаємодію з обласним штабом з питань, пов'язаних із 

соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. 

 

5. Міська комісія має право: 

залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального, місцевого та 



об’єктового рівня сили і засоби районної ланки Вінницької обласної 

територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту; 

заслуховувати інформацію керівників органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих 

на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з питань, що 

належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення; 

одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і 

документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції; 

залучати до участі у своїй роботі представників  органів виконавчої 

влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці (за погодженням з їх керівниками); 

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення 

надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до 

адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її 

виникненні. 

 

6. Головою комісії є міський голова. 

Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його 

дорученням заступник. 

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник 

голови. 

Посадовий склад комісії затверджується міським головою на основі 

пропозицій  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. 

Персональний склад комісії затверджується головою комісії. 

Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаря комісії. 

 

7. Голова комісії має право: 

залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або 

ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та 

інші сили і засоби відповідно до законодавства; 

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на 

надзвичайну ситуацію; 

виносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які 

зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, 

ліквідацію її наслідків; 



делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої 

повноваження заступникам голови комісії. 

 

8. Робочим органом Міської комісії, що забезпечує підготовку, скликання 

та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень є  сектор 

цивільного захисту  райдержадміністрації. 

 

9. Міська  комісія проводить засідання на постійній основі. 

Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами 

складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, 

прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що 

додається до протоколу засідання. 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 

відповідальним секретарем комісії. 

 

10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими 

для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями, розташованими на території  міста. 

 

11. За членами  комісії на час виконання завдань зберігається заробітна 

плата за основним місцем роботи. 

 

12. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також 

забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час 

роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на орган, який утворив 

відповідну комісію. 
 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                               Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 

                                                                                         

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     Додаток 2 

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                                            Липовецької         міської      ради 

                                                               від   21 січня  2016  року    №7                                                                

С К Л А Д 

 комісії з питань техногенно-екологічної   безпеки та надзвичайних ситуацій  

м. Липовець 

 
Грушко Микола  

Терентійович 

- Міський  голова, голова комісії; 

 

 

 Лавриненко Ольга 

Володимирівна                                     

-  Заступник міського голови, 

 заступник голови комісії; 

 

 

Печолат Олег Васильович -  Керуючий справами (секретар) виконкому 

міської ради, секретар комісії; 
 

 

                                                               Члени комісії: 

Кропивницький Сергій  

Станіславович                            -        Заступник міського голови                                   Тел.№ 2-32-55 

 

Бондаренко Микола 

Валентинович 

- Директор КП «Комунсервіс» 

 

 

  Петрівський Сергій 

Романович 

 

- 

Начальник ДП Липовецьводоканал 

 

 

 

Музика  Віктор Васильович  - Начальник сектора Липовецького 

відділення поліції 

 

Козачишин Олександр 

Іванович 

- Директор  Липовецьких електричних мереж  

 

 

Гребенюк Микола 

Васильович  

- Директор ТОВ «Будівельник»  

Притула Володимир 

Миколайович  

 Начальник районного товариства мисливців 

та рибалок 

 

 

Дмитрук Олександр 
Михайлович 

 

Бондар Василь Михайлович 

 Головний лікар ЦРЛ 

 
Головний лікар КЗ «ЦПМСД» 

 

Владика Валерій 

Миколайович 

 Директор ТОВ "Липовець АТП"  

Войнаровський Олександр 

Віталійович  

 Начальник станційно-лінійної дільниці №3 

м. Липовець 

 

 

Яцунський Олег Васильович 

 Редактор газети «Липовецькі вісті»  

 

Панасюк Микола 
Володимирович 

 Голова правління райспоживспілка  

 

Найда Роман Мирославович 

 Начальник Липовецького УГГ  

 

Білоус Роман Леонтійович 

 Начальник Липовецького районного 

сектору головного управління державної 

служби з НС у Вінницькій області 

 

Кицюк Петро Денисович  Начальник  філії « Липовецький 

райавтодор» 

 

    



Панасюк Євгеній 

Миколайович 

 Директор філії ПрАТ "Зернопродукт МХП" 

м.Липовець 

 

           

 

 Керуючий справами(секретар) виконкому                                               Олег ПЕЧОЛАТ              

 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                              

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

22500, м. Липовець, вул. Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lipovecmr@gmail.com 

                                  

 

РІШЕННЯ            

 

Від 21 січня 2016 року        №  8 

 

Про затвердження положення 

 та складу спортивного комітету  

міської ради 

 

Керуючись ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, 

“Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, на 

виконання міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2016-17 

рр, з метою забезпечення участі членів територіальної громади в сфері фізичної 

культури і спорту та створення передумов розповсюдження здорового способу 

життя серед мешканців міста, виконавчий комітет 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення про спортивний комітет міської ради 

(додаток № 1). 

2. Затвердити склад спортивного комітету (додаток № 2) 

3. Координацію щодо виконання даного рішення покласти на 

Печолата О.В., секретаря виконкому, контроль - на Лавриненко О.В., 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     МИКОЛА  ГРУШКО 

 
 

mailto:lipovecmr@gmail.com


Бойко О.О. 

Печолат О.В. 

          Лавриненко О.В. 

 
 Додаток № 1 

до рішення виконкому  

Липовецької міської ради 

від  21 січня 2016 р. № 8 

 

Положення про спортивний комітет міської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Спортивний комітет Липовецької міської ради (далі комітет)  створений відповідно 

до рішення виконавчого комітету міської ради №8 від 21.01.2916р.. 

1.2.Комітет підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому 

комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови 

та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків. 

1.3.У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Конвенцією про захист 

прав людини і основоположних свобод, іншими міжнародними договорами та правовими 

актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про фізичну 

культуру і спорт»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Липовець, рішеннями міської 

ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і 

іншими нормативними актами. 

2. Мета комітету 

2.1.Метою комітету  є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів 

територіальної громади в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних 

державних і місцевих програм,  створення передумов розповсюдження здорового способу 

життя серед мешканців міста.  

3. Основні завдання комітету 

3.1. Для досягнення мети комітет вирішує наступні завдання: 

3.1.1. здійснює заходи, спрямовані на  забезпечення реалізації державної політики у 

сфері фізичної культури та спорту; 

3.1.2. забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту,здорового способу життя 

та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами 

фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового 

способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців міста; 

3.1.3. забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для 

зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців міста. 

4. Функції комітету відповідно до завдань та повноважень 

4.1.Відповідно до покладених на нього завдань комітет реалізує наступні функції: 

4.1.1.  забезпечує реалізацію  державної політики у сфері фізичної культури та спорту 

на місцевому рівні, сприяє розвитку фізичної культури і спорту в місті. 

4.1.2.  забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями 

комунальної власності територіальної громади міста стандартів спортивної класифікації, 

нормативів з фізичної культури і спорту; 



4.1.3.  забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-

оздоровчих заходів відповідно до Єдиного календарного плану спортивних змагань України 

та календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і 

спорту обласної державної адміністрації; 

4.1.4. організовує та проводить   фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств 

населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i 

молоді; 

4.1.5. сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для подальшого 

розвитку фізичної культури та спорту; 

4.1.6. надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в 

грантових програмах міжнародних організацій та фондів; 

4.1.7. проводить інформаційну та роз'яснювальну роботу серед населення через  

друковані та інші засоби масової інформації; 

4.1.8. забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, 

які відносяться до компетенції комітету на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської 

ради; 

4.1.9. сприяє вирішенню питань про надання неповнолітнім,пенсіонерам та інвалідам 

права на пільгове користування об’єктами фізкультури і спорту; 

4.1.10. забезпечує у межах своїх повноважень організацію i сприяє активізації 

фiзкyльтypнo - oздopoвчoї роботи у навчально-виховній та  виробничій сфері; 

4.1.11. сприяє розвитку аматорського масового спорту, спорту інвалідів та ветеранів; 

4.1.12.  організовує та проводить спортивні змагання з видів спорту,цікавих для 

мешканців міста та визнаних в Україні; 

4.1.13. сприяє діяльності та взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості. 

5. Система взаємодії 

5.1. Комітет  при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами 

виконавчої влади, виконавчими органами Липовецької міської ради, депутатами, постійними 

комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською 

радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, 

об’єднаннями громадян. 

6. Права Комітету 

6.1. У разі потреби, у встановленому порядку, брати участь у підготовці рішень 

Липовецької міської ради, її виконавчого комітету  та розпоряджень міського голови. 

6.2. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів  міської 

ради необхідні для діяльності документи. 

6.3. Залучати до роботи комітету з питань, що належать до його компетенції працівників  

відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів  міської ради, підприємств, 

установ та організацій, що розташовані на території міста Липовець, за узгодженням з їх 

керівниками. 

6.4. Вносити пропозиції до планів заходів виконавчих органів Липовецької міської ради на 

виконання цільових програм (проектів) стосовно спорту. 

6.5. брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій 

міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською 

радою, її виконавчими органами, міським головою; 

7. Структура Комітету 



7.1.  До складу Комітету можуть входити представники різних видів спорту, які 

проживають в м. Липовець та активні спортсмени. 

7.2. Формування складу Комітету виконкому здійснюється за принципом гендерної 

рівності. 

7.3. Персональний склад Комітету  затверджується виконавчим комітетом Липовецької 

міської ради. 

7.4. Комітет очолює голова. За відсутності голови  його обов’язки виконує заступник. 

7.5.  Голова, заступники голови та секретар Комітету обираються на засіданні.  

7.6. Член Комітету може бути виведений з його складу в зв’язку із: 

- власним бажанням; 

- відкликанням громадської організації, навчального закладу, підприємства, установи; 

- неетичною поведінкою та діями, що дискредитують діяльність Комітету за рішенням 

не менше двох третин від його загального складу; 

8. Організація діяльності Комітету 

8.1. Основною формою діяльності Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби, 

але не рідше одного разу на квартал. 

8.2. Члени Комітету інформуються про засідання його головою. 

8.3. Позачергове засідання Комітету може бути ініційоване його членами у разі підтримки 

його проведення 2/3 від загального складу молодіжної колегії. 

9. Рішення Комітету 

9.1. Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів і 

мають рекомендаційний характер. 

9.2. Рішення Комітету оформлюються у вигляді протоколів. 

9.3. При необхідності рішення Комітету направляються керівникам виконавчих органів 

Липовецької міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності, представникам громадських об’єднань для подальшого реагування. 

10. Внесення змін до Положення 

10.1. Зміни до Положення про спортивний комітет розглядаються на засіданні 

молодіжного виконкому за пропозицією не менше ніж 2/3 від усіх його членів  

11. Припинення діяльності Комітету 

11.1. Діяльність Комітету може бути припинена рішенням виконавчого комітету . 

 

 

Керуючий справами 

(секретар)  виконкому      Олег ПЕЧОЛАТ 



Додаток № 2 

до рішення виконкому  

Липовецької міської ради 

від  21 січня 2016 р. № 8 

Склад 

спортивного комітету Липовецької міської ради 

1. Любченко Микола Іванович 

2. Ревацький Ігор Васильович 

3. Колесник Микола Григорович 

4. Баліцький Роман Сергійович 

5. Мікаєлян Дмитро Камсарович 

6. Роговий Олександр Іванович 

7. Ханас Генадій Васильович 

8. Чигур Василь Миколайович 

9. Порхун Іван Олексійович 

10. Сінчук Сергій Вікторович 

11. Грушко Наталя Миколаївна 

12. Лавриненко Ольга Володимирівна 

13. Маланчук Олександр Михайлович 

14. Палажченко Андрій Вікторович 

 

    Керуючий справами 

(секретар)  виконкому                                     Олег ПЕЧОЛАТ 
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Інформація про  стан дотримання законодавства з питань      соціального         

захисту 

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», іншими нормативними документами з питань соціального захисту 

населення виконкомом міської ради, комісіями при виконкомі проводиться 

відповідна робота щодо вирішення питань соціального захисту на території 

міста. 

Щорічно приймається Програма соціального захисту населення на 

реалізацію якої закладаються кошти в міському бюджеті. Відповідно до 

Програми виконкомом міської ради ветеранам Великої Вітчизняної війни 

проведено передплату періодичних видань, надається матеріальна допомога до 

Дня Перемоги, в  косметичному ремонті будівель, завезенні палива. 

          Створено бази даних багатодітних сімей, дітей, що перебувають під 

опікою, дітей - сиріт, сімей, які опинились у кризовому становищі. Відповідно 

до їх потреб обстежуються умови проживання та надається матеріальна 

допомога.  

Разом з тим, в місті відсутнє соціальне житло для пільгових категорій 

населення. Вимагає розширення мережа дошкільного виховання міста, на черзі 

перебувають близько 130 дітей. Потребує значного поліпшення і 

інфраструктура міста. 

 

Заступник міського голови      Лавриненко О.В. 
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Інформація про підготовку  до  святкування  в місті різдвяних та 

новорічних свят 

 

Керуючись пунктом 1 статті 52 та пунктом 6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з проведенням Новорічних 

та Різдвяних свят в місті, з метою  організації змістовного дозвілля у новорічні і 

різдвяні дні 2015-2016 рр. та виховання молоді в дусі поваги до народних 

традицій, виконком міської ради: 

 

1. Проведено свято до Дня Святого Миколая для дітей з обмеженими 

функціональними можливостями та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

2. Проведено урочисте відкриття новорічної ялинки міста. 

3. Витрати на святкування в місті різдвяних та новорічних свят 

здійснено згідно з кошторисом витрат. 

4. Забезпечено вручення  солодощів учасникам масових розваг під час 

запалення новорічної ялинки та в новорічну ніч. 

5. Придбано новорічні подарунки  дітям, які відвідують дитячі садки, 

дітям з обмеженими фізичними можливостями та дітям позбавлених 

батьківського піклування. 

6.  Проведено новорічне свято в міському клубі, у районному будинку 

культури, забезпечено участь у новорічних заходах дітей, що перебувають під 

опікою, із багатодітних сімей.  

7. Дільничними інспекторами  поліції Липовецького відділення  

поліції Дажурі О.В., Рузіну О.П. забезпечено дотримання громадського порядку 

під час проведення новорічних та різдвяних свят. 
 

 

 

Заступник міського голови      Лавриненко О.В. 

  

mailto:lipovecmr@yandex.ua
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РІШЕННЯ            

Від 21 січня 2016 року        № 11 

 

Про організацію громадських   

робіт у 2016 році 

З метою організації громадських робіт, відповідно до частини третьої 

статті 31 Закону України “Про зайнятість населення”, постанови Кабінету 

Міністрів України № 175 від 20 березня 2013р. «Про затвердження Порядку 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», згідно з 

Програмою зайнятості населення Липовецької територіальної громади 

м.Липовець на 2016 рік, затвердженою рішенням 3 сесії міської ради 7 

скликання від 10.12.2015 №   18 виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

 Затвердити види громадських робіт в м. Липовець у 2016 році, що  мають    

тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні 

робочі місця та вакансії, можуть виконуватися на умовах неповного робочого 

дня, мають економічну соціальну та екологічну користь для громади, надають 

можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не 

потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки 

(згідно з додатком №1). 

1. Затвердити перелік роботодавців, за участю яких планується організація 

громадських робіт (згідно з додатком №2). 

2. Відповідно до територіальної програми зайнятості населення та інших 

відповідних програм довести територіальним органам інформацію про 

прийняте рішення і обсяги коштів з місцевого бюджету у сумі 40 тис.грн., у т.ч. 

10 тис. грн. з понадпланових надходжень, необхідних для фінансування 

організації громадських робіт. 

3. Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснювати 

за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Кропивницького 

С.С., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. 

           

Міський голова        Микола ГРУШКО 
 

Бойко О.О.     
Печолат О.В. 
Лавриненко О.В. 

   



Додаток №1 

до рішення виконкому 

Липовецької міської ради 

від  21 січня 2016 р. № 11 

 

 ПЕРЕЛІК 
видів громадських робіт, які  мають тимчасовий характер, 

економічну соціальну та екологічну користь для громади, надають 

можливість тимчасового працевлаштування безробітних,  фінансування 

яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття (далі — Фонд) рівними частинами пропорційно сумі витрат на 

їх організацію: 

 

        Благоустрій та озеленення територій населеного пункту, об’єктів 

соціальної сфери, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх 

смуг. 

Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані 

цвинтарів. 

 Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери 

(навчальних закладів, дошкільних спортивних  навчальних закладів, закладів 

культури і охорони здоров’я, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, 

притулків для неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання). 

 Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, а також 

догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих 

будинках та будинках для людей похилого віку. 

 Супровід інвалідів по зору. 

 Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку. 

 Роботи з відновлення та по догляду пам’яток архітектури, історії та 

культури. 

 Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та 

робота з документацією. 

 

 

 

Керуючий справами 

 (секретар)виконкому                                                    Олег ПЕЧОЛАТ 
 

 

 

 



Додаток №2 

до рішення виконкому 

Липовецької міської ради 

від  21 січня 2016 р. № 11 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

роботодавців, за участю яких планується організація громадських робіт: 

 

 
- Комунальне підприємство «Комунсервіс»; 

- Міська рада. 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

(секретар виконкому                                                 Олег ПЕЧОЛАТ 
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РІШЕННЯ  
Від   21 січня 2016  року                                                            № 12 

 

Про впорядкування адреси будівлі 

 Відповідно до статей 37,40,52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», розглянувши звернення жителя міста Герасименка 

Леоніда Дмитровича щодо впорядкування адреси  будівель в місті Липовець, 

виконавчий комітет міської ради 

 

                                                  В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до  рішення виконавчого комітету селищної  ради від 

16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та зміну 

нумерації будинковолодінь в селищі Липовець», читати нумерацію  

житлового  будинку  в новій редакції: 

 

1.1. по вул.Єрмака 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

 

 2 

Герасименко 

Леонід 

Дмитрович 

№ №  

         

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     МИКОЛА  ГРУШКО 

 
 

Печолат О..В. 

 

      Бойко О.О. 
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РІШЕННЯ  
 

Від   21 січня 2016  року                                                                         № 13 
 

Про присвоєння нумерації земельним 

ділянкам по вул.Ентузіастів 

 

Розглянувши звернення жительки м.Липовець Прилуцької О.І., щодо 

присвоєння адреси земельній ділянці для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, беручи до уваги дані 

Земельнокадастрової книги (додаток №. 7), робочий проект відведення земель 

запасу для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель та споруд, керуючись ст.37, 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою присвоєння нумерації земельним ділянкам 

по вул.Ентузіастів в м.Липовець 

 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти наступну нумерацію земельним ділянкам для будівництва та 

обслуговування житлових будинків по вул.Ентузіастів м.Липовці: 

 

 п/п Прізвище, ініціали користувача Поперед

ній 

номер 

Присвоє

ний 

номер 

Примітк

а 

 

                          Непарна сторона  

1 Прилуцька О.І.  № 1  

2.  Балега А.М.  № 3  

3. Білик С.В.   № 5  

4. Білик Н.П.  № 7  

5.  Чубатюк Л.А.  № 9              

6.   Цяпа М.Г.  № 11  

7. Лисак Л.В.  № 13  

8. Копитко О.І.  № 15  

9. Левінський Є.Л.  № 17  

10. Киш М.В.  № 19  

11. Карбівська Н.В.  № 21  

12. Чирва І.М.  № 23  



13. Мозольська С.І.  № 25  

14. Слівінський Б.В.  № 27  

15. Войтовський В.О.  № 29  

16. Федоренко І.О.  № 31  

17. Чубатюк Г.В.  № 33  

18. Багатурія Т.І.  № 35  

19. Підлубна С.Л.  № 37  

20. Войтовська Н.В.  № 39  

21. Басістий В.П.  № 41  

22. Дєдух Л.Г.  № 43  

23. Шендюк К.М.  № 45  

24. Пасічник І.А.  № 47  

25. Фіголь М.С.  № 49  

26. Лущик Г.І.  № 51  

27. Мальований Б.І.  № 53  

     

              

 

 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:  E-mail: lypovetsmr@gmail.com

                                            
 

РІШЕННЯ 

Від  21 січня  2016 року                                                              № 14 
 

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” , виконавчий комітет міської 

ради: 

ВИРІШИВ: 

 

1.Обслуговування легковими автомобілями посадових осіб  Липовецької 

міської ради  здійснювати   в   межах установлених лімітів та асигнувань, 

передбачених у  кошторисі видатків на органи місцевого самоврядування  

2.  Легковий автомобіль   використовувати   тільки  для  поїздок, пов'язаних із 

службовою діяльністю посадових  осіб.  Після  кожної поїздки посадова особа,  

в розпорядження якої надано автомобіль, в подорожньому  листі  водія  

підтверджує  особистим  підписом   час закінчення обслуговування. 

3.  Використовувати легковий  автомобіль  у  вихідні  та святкові дні,  а також 

відрядження на легковому автомобілі за межі області, на  відстань,  що  

перевищує  200 кілометрів, здійснюються лише з дозволу міського голови.  

4. Встановити ліміт використання палива для службового автомобіля міської 

ради марки ВАЗ 21213 державний № 995-50 ВІ на 2016 рік – 350 літрів на 

місяць . 

5. Відповідальність за технічний стан службового автомобіля марки ВАЗ 21213 

державний № 995-50 ВІ та достовірне і точне ведення подорожніх листів 

покласти на водія Жук В.Є. 



6. Фінансово-господарського відділу (Дзіпетрук І.В.) здійснювати контроль  за 

використанням коштів та дотримання відведених місячних лімітів відповідно до 

встановлених витрат палива . 

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 

голови Кропивницького С.С. 

 

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. Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lipovecmr@gmail.com 

                                                                                 РІШЕННЯ 
   Від 21 січня 2016 року        №15 

 

Про надання дозволу на  

перерахунок проектно-кошторисної  

документації   

 

Заслухавши клопотання та інформацію з даного питання члена 

виконкому міської ради, начальника ДП «Липовецьводоканал» Петрівського 

С.Р., з метою перерахунку проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

мереж водопостачання по вулицях Пушкіна, Столярського, Козаченка, 

Комсомольська  в м.Липовець Вінницької області» у  цінах 2016 року, 

керуючись статтями 28, 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

В  И  Р І Ш  И  Л  А  : 

 

1. Надати дозвіл ДП «Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» на 

перерахунок проектно-кошторисної документації «Реконструкція мереж 

водопостачання по вулицях Пушкіна, Столярського, Козаченка, Комсомольська  

в м.Липовець Вінницької області». 

2.Внести відповідні зміни до бюджету Липовецької міської ради на 2016 р. 

3.Фінансово-господарському відділу провести фінансування видатків на 

перерахунок зазначеної проектно-кошторисної документації. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С. 

 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                              МИКОЛА     ГРУШКО 
  

 

Бойко О.О. 

 

Печолат О.В. 

 

Кропивницький С.С. 

 

mailto:lipovecmr@gmail.com

