
 

                                                          

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

                                                               

Засідання виконавчого комітету  

Липовецької міської ради 

від  29 квітня   2016 р. 

 

засідання розпочато    о  08  год. 30 хв. 

засідання закінчилось о 09  год. 10 хв.  

 

В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: 

 

Міський голова:                                             Грушко М.Т. 

Секретар виконкому міської ради               Печолат О.В.                   

         

       Члени виконкому:  Лебідь А.М.                   Сарафонов В.М. 

                                        Кропивницький С.С.     Лавриненко О.В.                   

                                         Бондар В.М.                  Петрівський С.Р. 

                                         Скоцький С.В.              Підлубний В.О. 

                                                                                  

     Запрошені: Балацький Л.Д.- уповноважений Вінницької обласної організації             

Аграрної партії України. 

 

Головуючий -   міський голова  Грушко М.Т.: 

   Пропоную затвердити Регламент засідання виконавчого комітету: 

           для інформації по питаннях №1  порядку денного - до 10 хвилин; 

           для решти питань порядку денного - до 5 хвилин; 

           для обговорення питань - до 3 хвилин; 

           засідання виконкому провести за  45 хвилин. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

                                                                              
                                  

1/57. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

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

 

2/58. Про впорядкування адрес будівель. 

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

 



3/59. Про поділ об’єкта нерухомого майна.                                                                                              

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

 

4/60. Про затвердження акта приймання-передачі відомчого житлового фонду в 

комунальну власність. 

Інформує: Лебідь А.М.-секретар міської ради. 

5/61.Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації 

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

 

6/62. Про включення до складу групи охорони громадського порядку. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 



РІШЕННЯ 
Від  29 квітня  2016 року                                                              № 57 

 

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  Вінницької обласної партійної 

організації Аграрної партії України про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами в місті Липовець,   виконавчий комітет  міської ради 

 

                                            В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

1.Надати дозвіл  на   розміщення    зовнішньої  реклами Вінницькій обласній 

партійній організації Аграрної партії України (уповноважена особа Балацький 

П.О.) в м.Липовець на розі вул. Героїв Майдану та Шевченка  розміром  3,0м  х 

6,0 м; терміном на  9 місяців з 01 травня 2016р. до 01лютого 2016р. 

       

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

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

становить  300 грн. на  місяць.  

 

2. Доручити міському голові  підписати  договір тимчасового користування 

місцем, що знаходиться в комунальній власності, для  розташування   

рекламного засобу. 

 

 
 

 

      МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                             МИКОЛА  ГРУШКО 

 
              
 

       Лебідь А.М. 

 

      Печолат О.В. 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 



                                     РІШЕННЯ 
 
Від  29  квітня  2016 року                                                                    № 58 

 

Про впорядкування        

нумерації    будівель 

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

самоврядування в України», розглянувши звернення громадянина Сінькевича 

Михайла Васильовича щодо впорядкування адреси житлового будинку по 

вулиці Іллінецькій  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 31.01.2012 року № 4 «Про впорядкування нумерації житлових 

будинків по вул..Щорса та Іллінецька в місті Липовець» та читати нумерацію  

житлового будинку в новій редакції:   

 

1.1. по вул.Іллінецька 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

10. Сінькевич 

Михайло 

Васильович  

№           №  

 

 

   

     Міський голова                                          Микола ГРУШКО 

 
 

Лебідь А.М. 

 

 Печолат О.В. 

 
 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 



Від  29 квітня  2016 року                                                                     №59 

 

 Про поділ об’єкта нерухомого майна 
 

Розглянувши клопотання Адамчук Світлани Миколаївни щодо виділу 

частин об’єкта нерухомого майна, свідоцтво про  право власності на нерухоме 

майно №46916227 від 04.11.2015р., висновок щодо технічної можливості поділу 

об’єкта нерухомого майна, виданий КП «ВООБТІ» від 02.03.2016р. №10, 

схематичний план розташування об’єктів, керуючись ст..ст.31, 37 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Липовецької 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Вважати частину об’єкта нерухомого майна, яке належить Адамчук Світлані 

Миколаївні на підставі зазначених документів: житловий будинок за літ. «Ж», 

тераса за літ. «ж», ганок, сарай за літ. «Д», гараж за літ. «д»,частина огорожі за 

літ.№1, ворота за літ.№2 м.Липовець вул.. Коцюбинського, №. 

 

2.Вважати частину об’єкта нерухомого майна, яке належить Адамчук Світлані 

Миколаївні на підставі зазначених документів: житловий будинок за літ. «А», 

веранда за літ. «а», веранда за літ. «а
1
», ганок, козирок, сарай за літ. «В», сарай 

за  літ. «Г», погріб з шиєю за літ. «п/Г», погріб з шиєю за літ. «П», частина 

огорожі за літ.№1, хвіртка за літ.№3 м.Липовець вул.. Коцюбинського, №. 

 

3. Власнику об’єктів оформити державну реєстрацію права на нерухоме майно. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         МИКОЛА ГРУШКО 
 

Кропивницький С.С. 

 

Лебідь А.М. 

 

Печолат О.В. 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 



 

Від 29 квітня 2016р.                                                                             № 60 

 

Про затвердження акта приймання-передачі  

відомчого житлового фонду в комунальну власність. 

 

Відповідно до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності», Положення про порядок передачі в комунальну 

власність державного житлового фонду, що перебував у повному 

господарському віданні, або в оперативному управлінні підприємств, установ 

та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

06.11.1995 року № 891, рішення 9 сесії Липовецької міської ради  7 скликання 

від 08.04.2016р. № 92 «Про прийняття в комунальну власність багатоквар-

тирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями по вул.. 

В.Липківського в м. Липовець», керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Липовецької міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити акт приймання-передачі відомчого житлового фонду 

багатоквартирного житлового будинку до комунальної власності міста 

Липовець, а саме: житлового будинку №29 по вул..В.Липківського. 

 

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови  Кропивницького С.С.. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         МИКОЛА ГРУШКО 

 

 
Кропивницький С.С. 

 

Лебідь А.М. 

 

Печолат О.В. 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від  29 квітня   2016 року                                                             № 61 
 

Про надання дозволу на виготовлення проектно- 



кошторисної    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 

«Капітальний ремонт фасадів ( енергозбереження: утеплення стін, даху, 

заміна віконних конструкцій) ДНЗ№1 «Сонечко» по вул.Леніна, 35 

м.Липовець Вінницької області» (теперішня-вул..В.Липківського, 37). 

 

2. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на  заступника     

    міського голови   Кропивницького С.С. 

  

           

 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                              МИКОЛА ГРУШКО 

                 
           

 

       Кропивницький С.С.    

                                                     
           Печолат О.В. 

 


