
     

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                              

                          Чергове засідання виконавчого комітету  

Липовецької міської ради від  20 липня   2017 р. 

 

засідання розпочато    о  09  год. 00 хв. 

засідання закінчилось о 09  год. 45 хв.  

 

В ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: 

 

Міський голова                                             Грушко М.Т.     

Секретар виконкому міської ради               Печолат О.В.                   

         Члени виконкому:  Лебідь А.М.                   

                                         Кропивницький С.С.    Дзіпетрук І.В.   

                                         Бондар В.М.                  Назаренко О.О. 

                                         Карбівська Н.В.             Кицюк П.Д. 

                                         Підлубний В.О.             Дажура О.В. 

                                                     

                                          

                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку міста у І 

півріччі 2017 року. 

Інформує: Кропивницький С.С. – заступник міського голови,  

 

2.Про забезпечення надходжень до міського бюджету за І півріччя 2017 

року. 

Інформує: Баранчук Л.І. – провідний спеціаліст фінансово-господарського 

відділу виконкому міської ради. 

  

     3. Про впорядкування адреси житлових будівель. 

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

 

     4. Про надання дозволу на зрізання дерев. 

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

 

      5.Про надання матеріальної допомоги громадянам міста. 

     Інформує: Грушко М.Т.- міський голова. 

 

     6. Про взяття на квартирний облік. 

 Інформує: Карбівська Н.В. –заступник міського голови. 

 



    7.  Про зняття з квартирного обліку. 

 Інформує: Карбівська Н.В. –заступник міського голови. 

 

     8. Різне. 

  

 

 

                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 
 

Від  20 липня  2017 року                                                                    № 84 

 

 

Про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку   міста    Липовець   у 1 півріччі 2017 р. 

 

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

Україні», заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови 

Кропивницького С.С., виконавчий комітет міської ради 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 

1. КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради» до завершення 2017 

року в межах виділеного фінансування провести комплекс робіт, передбачених 

Програмою соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2017 р, а саме: 

          -    завершити капітальний ремонт дорожнього покриття (тротуару) по 

вул. Липківського; 

- будівництво нової лінії зовнішнього освітлення по вул. І.Франка; 

- будівництво нової лінії зовнішнього освітлення по вул.Ломоносова; 

- продовжити будівництво мереж зовнішнього освітлення дворів 

багатоквартирних будинків; 

- продовження поточного ремонту дорожнього покриття  вулиць міста. 

 

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

провести комплекс робіт по: 

  - реконструкції системи водопостачання м. Липовець Вінницької області 

в районі розміщення свердловини (Славна); 

 -  встановлення фільтрувального обладнання в районі розміщення 

свердловини (Новоселів); 



 - будівництво мереж каналізації по вул. 40-річчя Перемоги 2,4,5,10,вул.. 

Липківського,30 та вул..Шевченка. 

 

3. Виконавчому комітету Липовецької міської ради забезпечити  

реалізацію проекта «Капітальний ремонт віконних прорізів в Липовецькій 

міській раді» та «Капітальний ремонт фасадів (утеплення стін, даху) будівлі 

ДНЗ №2 «Малятко» по вул. Шевченка,8 в м. Липовець Вінницької обл.» . 

 

 

 

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

реалізацію прийнятих Програм. 

 

5. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Кропивницького та Н. 

Карбівську, про що доповісти виконкому у грудні 2017 року. 

 

 

 

Міський голова                                                   Микола ГРУШКО 

                               
                

 

               Назаренко О.О. 

 

               Кропивницький С.С. 

 

               Карбівська Н.В. 

   

                 Печолат О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від   20  липня  2017 року                                                                        №85                   

 

Про забезпечення надходжень до  

міського бюджету за   І півріччя 2017 року 

 

 Заслухавши звіт провідного спеціаліста фінансово-господарського відділу 

виконавчого комітету міської ради Баранчук Л.І. про виконання  бюджету 

міської ради за І півріччя 2017  року,  відповідно до пункту 23 частини 1 статті 

26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», статті 80 

Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет міської ради 

                                      

                                              В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

 1. Взяти до відома звіт про: 

виконання міського бюджету за   І півріччя 2017  року по доходах в сумі  

8452,75 тис.  грн., в тому числі , 

- по загальному фонду -  8234,52   тис.грн.,  

- по спеціальному фонду – 218,23   тис. грн.  

 

виконання видаткової частини бюджету за І півріччя 2017  року в сумі  8460,98 

тис. грн., в тому числі, 

- по загальному фонду –  7865,54  тис.  грн.,  

- по спеціальному фонду – 595,44 тис.грн. 

                 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського  голови 

Кропивницького С.С. 

 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                              МИКОЛА     ГРУШКО 

 
 

Заст. міського голови              Кропивницький С. С. 

. 

Керуючий справами виконкому Печолат О.В. 

 

Виконавець                               Баранчук Л.І.  



 

                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

 
Від  20 липня  2017 року                                                                    № 86 

 

Про впорядкування  адрес     

 будинковолодінь 

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

самоврядування в України», розглянувши звернення громадянки Загородньої 

К.П.,  директора ВФ ТОВ «Яблуневий дар» Мочалюка С.Л.   щодо впорядку-

вання адрес  будинковолодінь по вулицях Василя Симоненка  і Василя Копитка 

в місті Липовець, виконавчий  комітет міської ради 

 

                                                            В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької міської  

ради від 17.12.2002 року № 126 «Про впорядкування назв вулиць та 

зміну нумерації будинковолодінь в місті Липовець» та читати нумерацію  

житлового будинку в новій редакції:   

 

по вул. Василя Симоненка 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

11 Вишнівський 

В»ячеслав 

Лук»янович 

3/2; 19        17/2        

12 Загородня 

Катерина 

Пилипівна 

1; 5; 15          19  

 

 

2. 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:   



 

по вул. Василя Копитка 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

60 Будівля гр..Коцяк 

І.В. (бувший 

цегельний цех РСК) 

62; 60        60        

 

3. Контроль за виконанням рішення  покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому 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 20 липня 2017 року                                                                         № 87 

 

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 заяву 

гр. Генсюровської Л.М., клопотання директора КП «Комунсервіс» Бондаренка 

М.В. щодо надання дозволу на зрізання 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 2-х дерев породи клен по вул. Героїв Майдану,41; 

1.2. знесення 1-го дерева породи липа по вул. Героїв Майдану,12; 

1.3. формування крони 4-х дерев породи липа по вул.Героїв Майдану,12, 

які затіннюють земельну ділянку. 

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

провести протягом    липня-серпня 2017 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  вересні 

2017 року.  

   Міський голова                                                   Микола  ГРУШКО 

 

Назаренко О.О. 

Кропивницький С.С.. 

Печолат О.В. 

                                                      

                                                      

 



                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНА ВЧИЙ   КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 
Від   20 липня  2017 року                                                                          № 88 

 

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.  Шишківському Олександру Сергійовичу– 

-500   грн. 

1.2.  Ващук Раїсі Степанівні– 

-400   грн. 

1.3.   Заболотній Ніні Миколаївні– 

-400   грн. 

1.4.   Синявській Світлані Миколаївні– 

-500   грн. 

1.5.  Чернюку Анатолію Гнатовичу– 

-500   грн. 

1.6.   Вишнівському Миколі Степановичу– 

-500   грн. 

 

1.7.   Добровольській Ользі Володимирівні– 

-500   грн. 

 

1.8.   Філь Наталі Петрівні– 

-300   грн. 

 

1.9.   Кавуну Анатолію Миколайовичу– 

-500   грн. 

 

1.10.   Гоменюк Лідії Семенівні– 

-300   грн. 

 



1.11.   Бартош Галині Борисівні– 

-300   грн. 

 

1.12.     Праворчук Тетяні Петрівні– 

-300   грн. 

 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

 

Міський голова                                               Микола ГРУШКО 
 

Назаренко О.О. 

 

Баранчук Л.І. 

 

 Печолат О.В. 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

                                                      

                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 
Від   20 липня 2017 року                                                                               № 89 

 

 

Про взяття на квартирний облік  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Карбівської Н.В., заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів, щодо взяття на 

квартирний облік при виконкомі міської ради Пилипчук Л.В., враховуючи 

рекомендацію житлово-побутової комісії при виконкомі міської ради, протокол 

від    20.07.2017р. №3,  виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 



1. Відповідно до ст. 31,34,39,43 Житлового Кодексу України, пункту 2 

частини А статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та 

пунктом 11  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 при виконкомі міської ради, Пилипчук Лілію В’ячеславівну, року 

народження, яка зареєстрована за адресою: м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 

№. Склад сім»ї- 3 особи. 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Карбівській Н.В.  внести відповідні дані у реєстр осіб, які перебувають на 

квартирному обліку, відповідно до прийнятого рішення. 

 

 

Міський голова       Микола ГРУШКО 

 

 
Назаренко О.О. 

 

Печолат О.В. 

 

       Карбівська Н.В.         

 

                                                        

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
       Від   20 липня 2017 року                                                                          № 90 

Про зняття з квартирного обліку 

     Розглянувши заяву гр. Резюка Миколи Вікторовича, висновок житлово-

побутової комісії при виконавчому комітеті міської ради (протокол №4 від 

20.07.2017р.), керуючись ст.ст.15,38,40 Житлового кодексу Української РСР та 

п. 25, 26, 28 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов та надання їм житлових приміщень в Українській РСР», ст. 30 Закону 

України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’,  виконавчий комітет 

Липовецької міської ради 

                                                  ВИРІШИВ: 

     1.  Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Липовецької 

міської ради громадянина РЕЗЮКА Миколу Вікторовича, 1969 року 

народження, (згідно з заявою склад сім»ї з «3» осіб), у зв’язку з поліпшенням 

житлових умов - придбання будинку по вул. Бестужева, № у м.Липовець 

Вінницької області.        

 На квартирному обліку в списках на першочергове отримання житла перебував 

з 27.01.2005 року. 

 

2.Заступнику міського голови Карбівській Н.В. провести відповідні зміни в 

реєстрі осіб, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті 

міської ради. 

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                            Микола ГРУШКО 
 

 



Назаренко О.О. 

 

                     Печолат О.В.  

 

                      Карбівська Н.В 

 


