ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

чергового засідання виконавчого комітету
Липовецької міської ради від 15 серпня 2017 р.
засідання розпочато о 09 год. 00 хв.
засідання закінчилось о 09 год. 40 хв.
В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
Міський голова
Секретар виконкому міської ради
Члени виконкому: Лебідь А.М.
Кропивницький С.С.
Скоцький С.В.
Карбівська Н.В.
Підлубний В.О.
Петрівський С.Р.

Грушко М.Т.
Печолат О.В.
Дзіпетрук І.В.
Назаренко О.О.
Кицюк П.Д.
Дажура О.В.
Фальківський С.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про готовність навчальних та дошкільних закладів, розташованих на
підвідомчій території, до нового навчального року.
Інформує: Карбівська Н.В. – заступник міського голови.
2. Про роботу житлово-побутової комісії при виконавчому комітеті міської
ради.
Інформує: Карбівська Н.В. – заступник міського голови.
3. Про надання матеріальної допомоги громадянам міста.
Інформує: Грушко М.Т.- міський голова
4. Про затвердження рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг
з перевезення твердих побутових відходів на території міста Липовець
Інформує: Кропивницький С.С. – заступник міського голови.
5. Про затвердження проектно-кошторисної документації.
Інформує: Кропивницький С.С. – заступник міського голови.

6. Про надання дозволу на зрізання дерева.
Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради.
7. Про надання дозволу державному підприємству «Молодість» на розміщення
цирку-шапіто «Чарівний світ».
Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради.
8. Про впорядкування адреси земельної ділянки.
Інформує: Печолат О.В.-керуючий справами виконкому міської ради.
9.Різне.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 серпня 2017 року

№ 91

Про готовність навчальних та дошкільних
закладів, розташованих на підвідомчій
території, до нового навчального року
У місті проводиться робота щодо забезпечення стабільного
функціонування освітньої галузі, подальшого вдосконалення навчальновиховного процесу, підготовки шкіл та дошкільних навчальних закладів міста
до нового навчального року.
Першочергова увага приділяється збереженню і розширенню мережі
дошкільних закладів, оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів,
створенню умов щодо ефективного впровадження нового Державного
стандарту початкової та базової загальної середньої освіти, задоволенню
запитів обдарованої молоді, покращенню навчальної і матеріально-технічної
бази установ освіти міста.
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів формується відповідно до
потреб населення та економічних можливостей району з урахуванням
демографічної та соціально-економічної ситуації.
Якість надання освітніх послуг є пріоритетним напрямком у діяльності
дошкільних та шкільних установ.

Спостерігається високий рівень навчальних досягнень учнів за
результатами обласних та районних моніторингових досліджень з математики,
інформаційних технологій , біології, фізики, української мови.
За останній рік розширилася мережа гуртків позашкільних установ, які
працюють на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
Щорічно зростає кількість учасників навчально-виховного процесу, які
організовано підвозяться до місця навчання (роботи) і додому.
Загальноосвітні навчальні заклади міста повністю укомплектовані
педагогічними кадрами. Значна увага приділяється підвищенню фахового рівня
педагогів.
Важливим питанням підготовки навчальних закладів до нового
навчального року є приведення мереж і споруд до сталої роботи в осінньозимовий період.
Поряд із вище зазначеним необхідно:
- завершити оптимізацію існуючої мережі загальноосвітніх навчальних
закладів;
- поліпшити організацію харчування учнів та підвезення учасників
навчально-виховного процесу до школи та додому;
- створити умови для ефективного впровадження нового Державного
стандарту початкової та базової загальної середньої освіти
- завершити підготовку опалювальних систем приміщень колегіуму, ЗОШ
та дошкільних навчальних установ міста.
Враховуючи вище означене, виконком міської ради вирішив:
1. Адміністраціям загальноосвітніх шкіл міста №2 та №3, колегіуму ім.
Василя Липківського, завідувачам дошкільних навчальних установ №1 та №2
забезпечити:
1.1. Дотримання нормативів при комплектуванні та затвердженні мережі класів
згідно із ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту» та вікових груп
згідно із ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту».
1.2. Проведення 01 вересня 2017 року свята «День знань» та першого
уроку на тему: «Щоб у серці жила Україна»
1.3. Охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років,
відповідно до потреби та стовідсотково – дітей 5-річного віку.
1.4. Облік дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до навчання
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р.
№646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».
1.5. Регулярне безкоштовне підвезення з сільської місцевості учнів та
педагогічних працівників до місця навчання і додому відповідно до вимог ст. 14
Закону України «Про освіту».
1.6. Харчування учнів початкової ланки та дітей пільгових категорій
відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» та
постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002р. № 856 «Про організацію

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».
1.7. Належні умови для впровадження нового Державного стандарту
початкової та базової загальної середньої освіти.
1.8. До 25 серпня 2017 року завершення ремонтних робіт у дошкільних
навчальних закладах, колегіумі ім. Василя Липківського та ЗОШ 1-Ш ст. та
готовність опалювальних систем закладів та установ до 01.10.2017 року.
1.9. До 01 вересня 2017 року підготовку приміщень, інженерних мереж і
споруд, систем протипожежного захисту до сталої роботи в новому навчальному
році та осінньо-зимовому періоді.
2. Рекомендувати:
2.1.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Л.Заєць),
відділу освіти райдержадміністрації (Косач І.Я.) при уточненні бюджету за
результатами виконання його у поточному році та при формуванні на
наступний рік, передбачати кошти на проходження медичних оглядів
педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства.
2.2. Підприємствам, установам, організаціям різних форм власності
надавати допомогу закладам освіти під час підготовки до нового 2017-2018
навчального року.
3. Покласти персональну відповідальність за виконання рішення на
директорів загальноосвітніх шкіл міста Д.Черепашук, О.Балегу та директора
колегіуму ім. В.Липківського Ю.Капущака, керівників дошкільних навчальних
закладів Л.Петрівську, О.Ямпільську.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Карбівську Н., про що доповісти
виконкому у жовтні 2017року.
Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Карбівська Н.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 серпня 2017 року

№ 92

Про
роботу
житлово-побутової
комісії при виконавчому комітеті
Липовецької міської ради
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Карбівської Н.В. про роботу житловопобутової комісії при виконавчому комітеті Липовецької міської ради у 2017
році, керуючись ст. 52, п.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет Липовецької міської ради
В И Р І Ш И В:
1.
Інформацію заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Карбівської Н.В. про роботу житлово-побутової комісії
при виконавчому комітеті Липовецької міської ради у 2017 році вважати
задовільною та взяти до відома.
2.
Житлово-побутовій комісії при виконавчому комітеті Липовецької
міської ради продовжувати вести своєчасну роботу в межах своєї компетенції.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Карбівську Н.В.

Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Карбівська Н.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНА ВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 серпня 2017 року

№ 93

Про надання матеріальної
допомоги 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. Козак Лідії Михайлівні–
-500 грн.
1.2. Козаку Івану Євгеновичу–
-1000 грн.
1.3. Шиндируку Віктору Олексійовичу–
-1000 грн.
1.4. Танасієнку Віктору Терентійовичу–
-1000 грн.
1.5. Семикрас Марії Петрівні–
-400 грн.
1.6. Кравчук Меланії Олексіївні–
-400 грн.
1.7. Козаку Леоніду Федоровичу–
-500 грн.
1.8. Дем»янюк Марії Василівні–
-300 грн.
1.9. Дем»янюку Івану Петровичу–
-300 грн.
1.10. Воробйовій Раїсі Йосипівні–
-300 грн.
1.11. Білоус Вірі Степанівні–
-300 грн.
1.12. Хільченко Любові Іванівні–

-400 грн.
1.13. Вариводі Зінаїді Миколаївні–
-500 грн.
1.14. Писаренко Вірі Іванівні–
-500 грн.
1.15. Хомко Ніні Петрівні–
-500 грн.
1.16. Калафуті Майї Григорівні–
-400 грн.
1.17. Оплаканській Світлані Анатоліївні–
-500 грн.
1.18. Боримі Ірині Валентинівні–
-500 грн.
1.19. Рудику Сергію Вікторовичу–
-300 грн.
1.20. Балахоновій Аллі Олександрівні–
-200 грн.
1.21. Козаченку Миколі Федоровичу–
-200 грн.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому Печолата О.В.
Міський голова
Назаренко О.О.
Баранчук Л.І.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 серпня 2017 року

№ 94

Про
затвердження
рішення
конкурсної комісії з визначення
виконавця послуг з перевезення
твердих побутових відходів на
території міста Липовець
За результатами конкурсу, оголошеного виконавчим комітетом
Липовецької міської ради від 23 червня 2017 року (оголошення в газеті
«Липовецькі вісті» № 45 від 23 червня 2017р.), щодо визначення виконавця
послуг з перевезення твердих побутових відходів на території міста Липовець,
який відбувся 25 липня 2017 року, відповідно до Закону України «Про
відходи», постанови Кабінету Міністрів України «Питання надання послуг з
вивезення побутових відходів» від 16 листопада 2011 року № 1173, Положення
про порядок та умови проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг
з перевезення твердих побутових відходів на території м.Липовець,
затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради № 96 від 06 липня
2013 року, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з
перевезення твердих побутових відходів на території міста Липовець щодо
визнання виконавцем вказаних послуг – КП «Комунсервіс» Липовецької
міської ради, адреса: 22500, Вінницька область, Липовецький район, місто
Липовець, вул. Героїв Майдану, 41(додається).
2. Доручити міському голові Грушку М.Т. підписати з КП «Комунсервіс»
Липовецької міської ради договір на надання у межах території м.Липовець
послуг з перевезення твердих побутових відходів терміном на 1 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.
Міський голова
Назаренко О.О.

Микола ГРУШКО

Печолат О. В.
Кропивницький С. С.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 серпня 2017 року

№ 95

Про затвердження 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. Затвердити проектно-кошторисну документацію у відповідності до
експертних звітів:
«Капітальний ремонт будівлі Липовецької міської ради по вулиці
В.Липківського, 30 в м.Липовець Вінницької області» (заміна віконних та
дверних блоків), загальна вартість-70739грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.

Міський голова
Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 серпня 2017 року

№ 96

Про надання дозволу на зрізання дерева.
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 заяву
гр. Твердохліб Т.А. щодо надання дозволу на зрізання дерева, яке аварійне,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати дозвіл КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.) на
формування крони 1-го дерев породи липа по вул.Героїв Майдану,12, які
затіннюють земельну ділянку.
2. Роботи по формуванню крони дерева та вивезенню деревини провести
протягом серпня-вересня 2017 року.
3. Після проведення робіт із знесення дерева очистити територію від
гілок і деревини.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С. та про хід його виконання доповісти у жовтні
2017 року.
Міський голова
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С..
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 серпня 2017 року

№97

Про надання дозволу державному
підприємству «Молодість»
на розміщення цирку-шапіто «Чарівний світ».
Керуючись до статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» 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»ї
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 21.08.2017 р. по 24.08.2017 р.
2. Зобов’язати державне підприємство «Молодість», яке надає розважальні
послуги, дотримуватись на прилеглій території належного санітарного стану
та Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в місті Липовець.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.
Міський голова
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 серпня 2017 року

№ 98

Про впорядкування адреси земельної ділянки
Відповідно до статей пп.10б ст.30, ст.ст.37,40,52 Закону України «Про
місцеве самоврядування в України», розглянувши звернення громадянина
Мікаєляна К.Н. щодо впорядкування адреси земельної ділянки по вулиці
В.Полупанова в місті Липовець, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Впорядкувати нумерацію земельної ділянки площею 0,0973 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель
(кадастровий номер №), що належить Мікаеляну Камсару Нагапетовичу, згідно
державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯО № 427693
від 02.04.2008 р., а саме: м.Липовець,
вул.В.Полупанова
№
п/п

Прізвище
користувача

Існуючий
номер

Мікаелян К.Н

№

Присвоєний
номер

Примітка

№

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому 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 15 серпня 2017 року

№ 99

Про присвоєння адреси нерухомому майну
Відповідно до статей пп.10б ст.30, ст.ст.37,40,52 Закону України «Про
місцеве самоврядування в України», розглянувши звернення директора ТОВ
«Бривар» Варфоломеєва М.Д. щодо присвоєння адреси нерухомому майну по
вулиці 40-років Перемоги в місті Липовець, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
Присвоїти адресу нерухомому майну, а саме: рампа, яка розташована в
м.Липовець по вул. 40 років Перемоги, 14, що належить ТОВ «Бривар», згідно
договору купівлі-продажу нерухомого майна №3 від 25.12.2004 р., а саме:
м.Липовець, вул.40 років Перемоги, 14б.

Міський голова

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

