ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Чергове засідання виконавчого комітету
Липовецької міської ради від 24 листопада 2016 р.
засідання розпочато о 09 год. 00 хв.
засідання закінчилось о 09 год. 45 хв.
В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Міський голова
Секретар виконкому міської ради

Грушко М.Т.
Печолат О.В.

Члени виконкому: Лебідь А.М.
Кропивницький С.С.
Козачишин О.І.
Підлубний В.О.
Дзіпетрук І.В.
Сарафонов В.М.

Бондар В.М.
Бабич В.В.
Кицюк П.Д.
Брунь В.В.
Скоцький С.В.
Лавриненко О.В.

Порядок денний:
1. Про підготовку до святкування у місті різдвяних на новорічних свят.
Готують Лавриненко О.В. –заступник міського голови.
2. Про надання матеріальної допомоги жителям міста.
Інформує: Грушко М.Т.- міський голова.
3. Про приватизацію житла.
Інформує: Печолат О.В. – керуючий справами (секретар)виконкому
міської ради.
4. Про впорядкування нумерації будівель.
Інформує: Печолат О.В –керуючий справами (секретар)виконкому
міської ради.
5. Про надання дозволу на встановлення оптоволоконних кабелів зв»язку.
Інформує:Печолат О.В –керуючий справами (секретар)виконкому
міської ради.

6. Про хід виконання розпорядчих документів рішень міської ради.
Інформує: Кропивницький С.С. –заступник міського голови.
7. Про взяття на квартирний облік.
Інформує: Лавриненко О.В. –заступник міського голови.
8. Про надання дозволу державному підприємству «Молодість»
на розміщення цирку-шапіто «Чарівний світ».
Інформує: Печолат О.В.- керуючий справами (секретар)виконкому.
9. Про надання дозволу на виготовлення проектнокошторисної документації.
Інформує: Кропивницький С.С. –заступник міського голови.
10. Різне. Про присвоєння адреси об»єктам нерухомості в м.Липовець.
Інформує: Грушко М.Т.- міський голова.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№137

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 2016-2017 рр. та виховання молоді в дусі поваги до народних
традицій, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.Організувати підготовку і проведення свята до Дня Святого Миколая для
дітей з обмеженими функціональними можливостями та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
2. Забезпечити святкове оформлення міської ялинки та Молодіжної площі.

До 19 грудня
Бондаренко М.В.
3. Організувати підготовку і проведення урочистого відкриття новорічної
ялинки міста.
Грудень
Абрамович В.В.
4.Забезпечити вручення солодощів учасникам масових розваг під час
запалення новорічної ялинки.
Грудень 2016 року
Карбівська Н.В.
5. Організувати підготовку та проведення новорічної ночі.
1 січня
Фоміна О.В.
6. Придбати новорічні подарунки дітям, які відвідують дитячі садки, дітям
з обмеженими фізичними можливостями та дітям позбавлених батьківського
піклування.
До 19 грудня 2016 року
Фоміна О.В., зав. дитячими
садками Петрівська Л.М., Осадча О.О.
7.Організувати і провести новорічне свято в міському клубі, забезпечивши
участь у новорічних заходах дітей, що перебувають під опікою, із багатодітних
сімей.
27 - 31 грудня 2016 року
Зав.клубом Абрамович В.В.,
секретар виконкому
Печолат О.В.
8. Повідомити керівників установ, підприємств різних форм власності,
приватних підприємців щодо участі у святковому оформленні вітрин, офісів,
магазинів міста, благоустрої прилеглих територій.
9.Рекомендувати власникам всіх об’єктів торгівлі не здійснювати без
ліцензії торгівлю петардами, бенгальськими вогнями та феєрверками.
До 14 січня 2017 року
10.
Дільничним інспекторам
поліції Дажурі О.В., Рузіну О.П.
забезпечити дотримання громадського порядку під час проведення новорічних
та різдвяних свят.
11.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Фоміна О.В., про хід його виконання доповісти на засіданні виконкому
в січні 2017 року.

Міський голова
Назаренко О.О.

Микола Грушко

Печолат О.В.
Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№138

Про надання матеріальної
допомоги жителям 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.

Особа1
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем (учасник бойових дій
АТО)
Паспорт АВ.
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.

1.2.

Особа2
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем ( чоловік перебуває
в АТО )
Паспорт АТ
Ідентифікаційний номер:
-500 грн.

1.3.

Особа3
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

- 500 грн.

1.4. Особа4
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем (пожежа в
домогосподарстві)
Паспорт.
Ідентифікаційний номер:
-500 грн.

1.5. Особа5
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.
1.6. Особа6
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем ( чоловік учасник АТО)
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-500 грн.
1.7. Особа 7
На лікування, Інвалід 1 групи.
Паспорт
ідентифікаційний номер:
1.8. Особа8
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

- 500 грн.

-500 грн.

1.9. Особа9
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-300 грн.
1.10. Особа10
На лікування сина інваліда 3 групи.
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 300 грн.
1.11. Особа11
На лікування
Паспорт.
Ідентифікаційний номер:

-300 грн.

1.12. Особа12
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

-300 грн.

1.13. Особа13
На лікування матері
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

- 400 грн.

1.14. Особа14

На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

-400 грн.

1.15. Особа15
На лікування
Паспорт
Ідентифікаційний номер:

-500 грн.

1.16. Особа16
На лікування.
Паспорт АА
Ідентифікаційний номер:

- 500 грн.

1.17. Особа17
На лікування
Паспорт АА.
Ідентифікаційний номер:

-300 грн.

1.18. Особа 18
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем ( учасник АТО)
Паспорт АА
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.
1.19. Особа19
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-400 грн.
1.20. Особа 20
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 400 грн.
1.21. Особа21
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-300 грн.
1.22. Особа 22
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 400 грн.
1.23. Особа23
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт

Ідентифікаційний номер:

-400 грн.

1.24. Особа24
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.
1.25. Особа25
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-500 грн.
1.26. Особа26
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-500 грн.
1.27. Особа 27
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
- 500 грн.
1.28. Особа28
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-400 грн.
1.29. Особа29
У зв»язку із скрутним матеріальним становищем
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
-400 грн.
Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№ 139

Про передачу у власність (приватизацію)
квартири № по вулиці В.Липківського,
Розглянувши пакет документів та заяву від 09.09.2016 громадян Григоренка
Руслана Михайловича та Григоренко Олени Олексіївни, які діють від свого
імені та імені своїх малолітньої доньки Григоренко Вікторії Русланівни, року
народження та неповнолітньої доньки Григоренко Юлії Русланівни, 02.05.2002
року народження, відповідно до частин 1, 3, 5 статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду», Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого відповідним наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 16.12.2009 № 396, статті 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської
ради ВИРІШИВ:
1. Передати громадянам Григоренку Руслану Михайловичу, Григоренко Олені
Олексіївні, Григоренко Юлії Русланівні та Григоренко Вікторії Русланівні, у
приватну спільну часткову власність у рівних частках кожному двокімнатну
квартиру № жилою площею 39,0 кв. м, загальною площею 67,0 кв. м по вулиці
Василя Липківського, у місті Липовець.
2. Відповідно до пп.1 п.1 ст.3, пп.1п1 ст. 6 Закону України «Про приватизацію
державного житлового фонду» квартиру у власність передати безоплатно.
3. Загальному відділу міської ради у десятиденний термін оформити свідоцтво
про право власності на нерухоме майно.
4. Зобов»язати власників квартири здійснити державну реєстрацію житла
згідно вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому міської ради Печолата О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№

Про передачу у власність (приватизацію)
квартири № по вулиці В.Липківського,
Розглянувши пакет документів та заяву від 09.09.2016 громадянки Луцької
Ірини Миколаївни, відповідно до частин 1, 3, 5 статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду», Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого відповідним наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 16.12.2009 № 396, статті 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської
ради ВИРІШИВ:
1. Передати громадянці Луцькій Ірині Миколаївні у приватну власність
двокімнатну квартиру №1 жилою площею 30,0 кв. м, загальною площею 44,0
кв. м по вулиці Василя Липківського, у місті Липовець.
2. Відповідно до пп.4 п.1 ст.6 Закону України «Про приватизацію державного
житлового фонду» 31,0 кв.м загальної площі квартири у власність передати
безоплатно та відповідно до п.21 наказу Міністерства з питань ЖКГ України
«Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» оплатити 13, 0 кв.м
надлишкової загальної площі квартири.
3. Загальному відділу міської ради у десятиденний термін оформити свідоцтво
про право власності на нерухоме майно.
4. Зобов»язати власників квартири здійснити державну реєстрацію житла згідно
вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому міської ради Печолата О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№ 141

Про передачу у власність (приватизацію)
квартири № по вулиці В.Липківського,
Розглянувши пакет документів та заяву від 22.11.2016року громадян Гемби
Руслана Дмитровича та Гемби Наталії Миколаївни, які діють від свого імені та
імені свого малолітнього сина Гемби Владислава Руслановича,
року
народження, відповідно до частин 1, 3, 5 статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду», Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого відповідним наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 16.12.2009 № 396, статті 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради ВИРІШИВ:
1. Передати громадянам Гембі Руслану Дмитровичу, Гембі Наталії Миколаївні
та Гембі Владиславу Руслановичу у приватну спільну часткову власність у
рівних частках кожному трикімнатну квартиру № жилою площею 39,5 кв. м,
загальною площею 68,1 кв. м по вулиці Василя Липківського, у місті Липовець.
2. Відповідно до пп.1 п.1 ст.3, пп.1п1 ст. 6 Закону України «Про приватизацію
державного житлового фонду» квартиру у власність передати безоплатно.
3. Загальному відділу міської ради у десятиденний термін оформити свідоцтво
про право власності на нерухоме майно.
4. Зобов»язати власників квартири здійснити державну реєстрацію житла
згідно вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому міської ради Печолата О.В.
Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№ 142

Про передачу у власність (приватизацію)
квартири № по вулиці В.Липківського,
Розглянувши пакет документів та заяву від 23.11.2016року громадян Буряка
Володимира Володимировича та Буряк Лілії Анатоліївни, які діють від свого
імені та імені своєї малолітньої доньки Буряк Вероніки Володимирівни, року
народження, відповідно до частин 1, 3, 5 статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду», Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого відповідним наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 16.12.2009 № 396, статті 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради ВИРІШИВ:
1. Передати громадянам Буряку Володимиру Володимировичу, Буряк Лілії
Анатоліївні та Буряк Вероніці Володимирівні у приватну спільну часткову
власність у рівних частках кожному однокімнатну квартиру № жилою площею
28,3 кв. м, загальною площею 49,9 кв. м по вулиці Василя Липківського, у місті
Липовець.
2. Відповідно до пп.1 п.1 ст.3, пп.1п1 ст. 6 Закону України «Про приватизацію
державного житлового фонду» квартиру у власність передати безоплатно.
3. Загальному відділу міської ради у десятиденний термін оформити свідоцтво
про право власності на нерухоме майно.
4. Зобов»язати власників квартири здійснити державну реєстрацію житла
згідно вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому міської ради Печолата О.В.
Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№ 143

Про впорядкування
нумерації

будівель

Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», розглянувши звернення громадян Кипорук Н.Й. ,
Польової О.В. та Струк В.Ю. щодо впорядкування адрес житлового будинку по
провулку Пирогова, вулиці Чехова та гаража по вулиці Шаталова в місті
Липовець, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької селищної
ради від 16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та зміну
нумерації будинковолодінь в селищі Липовець» та читати нумерацію
житлового будинку в новій редакції:
1.1. по провул. Пирогова
№
Прізвище
Існуючий
Присвоєний
Примітка
п/п
користувача
номер
номер
Кипорук
Надія
Йосипівна

12

1.2. по вул. Чехова
№
Прізвище
п/п
користувача
Посівнич
Олена
Герасимівна

38

2.

№

№

Існуючий
номер

Присвоєний
номер

№

№

Примітка

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької міської ради
від 14.04.2006 року № 46 «Про присвоєння адреси будівлі» та читати
нумерацію гаража в новій редакції:
2.1.

по вул.Шаталова

№
п/п

Прізвище
користувача
Струк Віра
Юліївна

Міський голова

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Існуючий
номер

Присвоєний
номер

№

№

Примітка

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№ 144

Про надання дозволу на встановлення
оптоволоконних кабелів зв»язку
Розглянувши клопотання директора ПП «Радіонет» Курінного С.В., відповідно до
Закону України «Про телекомунакації», постанови Кабінету Міністрів України № 295 від 11
квітня 2012 року “Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних
послуг”, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації № 803 від 10.12.2013 року «Про затвердження Правил здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), до
пункту 1,3 статті 8 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, рішення 12
сесії 7 скликання від 5 липня 2016 р. «Про затвердження Тимчасового положення про
порядок погодження, розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)
телекомунікаційних мереж (Інтернет) слабкострумового обладнання та вартості
відшкодування витрат за використання опор, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади м. Липовець пункту 8 частини А статті 31 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл ПП «Радіонет» на встановлення оптоволоконних кабелів зв»язку на
опорах, що віднесені до комунальної власності територіальної громади
м.Липовець.
2. Надати дозвіл КП «Комунсервіс» на укладення договору з ПП «Радіонет» на
встановлення строкового сервітуту розміщення, встановлення технічних елементів
(пристроїв) телекомунікаційних мереж (Інтернет) слабкострумового обладнання
та вартості відшкодування витрат за використання опор, що перебувають у
комунальній власності територіальної громади м.Липовець.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Кропивницького С.С.
Міський голова

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

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№ 145

Про хід виконання рішень виконкому
«Про хід виконання рішення виконавчого
комітету «Про проведення
двомісячника
благоустрою і санітарної очистки міста»
та затвердження міського плану дій щодо
підвищення рівня благоустрою міста Липовець»
Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького С.С.
про хід виконання рішення виконкому міської ради, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В :
Зняти з контролю рішення виконавчого комітету № 69 від 19.05.2016р. «Про
хід
виконання рішення
виконавчого комітету «Про
проведення
двомісячника благоустрою і санітарної очистки міста» та затвердження
міського плану дій щодо підвищення рівня благоустрою міста Липовець»,в
зв’язку з виконанням запланованих заходів рішення.
Міський голова
Печолат О.В.
Кропивницький С.С.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№146

Про взяття на квартирний облік Петрик Ю.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Фоміної О.В., заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів, щодо взяття на
квартирний облік при виконкомі міської ради Петрик Юлії Василівни,
враховуючи рекомендацію житлово-побутової комісії при виконкомі міської
ради, протокол від 23.11.2016 р. № 4, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Відповідно до ст. 33, п.1 ст. 34 Житлового Кодексу України, пункту 2
частини А статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та
пунктом 13 підпунктом 1 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, що
затверджені Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української
республіканської Ради профспілок від 11 грудня 1984 року № 470, взяти на
загальний квартирний облік (потребує поліпшення житлових умов) при
виконкомі міської ради, Петрик Юлію Василівну року народження, яка
зареєстрована за адресою: м. Липовець, вул. Адреса.
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Фоміній О.В. внести відповідні дані у реєстр осіб, які перебувають на
квартирному обліку, відповідно до прийнятого рішення.

Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№ 147

Про надання дозволу державному
підприємству «Молодість»
на розміщення цирку-шапіто «Чарівний світ».
Керуючись до статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України» та вимогами Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними
та охорони, затверджених Постановою КМУ від 30.03.1994 року №198,
розглянувши звернення ДП «Молодість» Головного управління у справах сім»і
та молоді Київської міської державної адміністрації, відповідні супровідні
документи, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити державному підприємству «Молодість» (директор Павлов
Сергій Володимирович) на розташування цирку-шапіто «Чарівний світ» по
вул. Липова, 31 в місті Липовець терміном з 28.11.2016 р. по 01.12.2016 р.
2.Зобов’язати державне підприємство «Молодість», яке надає розважальні
послуги, дотримуватись на прилеглій території належного санітарного стану
та Правил благоустрою, забезпечення чистоти ї порядку в місті Липовець.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови Лавриненко О.В.

Міський голова
Печолат О.В.
Лавриненко О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 24 листопада 2016 року

№ 148

Про надання дозволу на виготовлення проектнокошторисної документації
Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького
С.С., керуючись ст..31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації:
«Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вулицях Пушкіна,
Павлова, Гончарова, Поповича, Подільська в м.Липовець Вінницької
області».
2. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації:
«Будівництво
мережі
зовнішнього
освітлення
по
вулицях
Б.Хмельницького, Олега Грабчака, по провулку Б.Хмельницького в
м.Липовець Вінницької області».
3. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації:
«Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вулицях Липова, Квітуча
в м.Липовець Вінницької області».
4. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації:
«Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вулиці Приступова в
м.Липовець Вінницької області».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.
Міський голова
Кропивницький С.С.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

