УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 02 жовтня 2017 року

№ 113

Про погодження Статуту громадського
формування з охорони громадського порядку
(у новій редакції)
Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про участь громадян в охороні громадського
порядку і державного кордону», Постанови Кабінету Міністрів України від
20.12.2000 № 1872 «Про затвердження Типового статуту громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів
зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування», з
метою забезпечення охорони громадського порядку на території Липовецької
міської ради, виконавчий комітет Липовецької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити Статут громадського формування з охорони порядку (у новій
редакції).
2. Доручити голові формування погодити Статут з
Липовецьким
відділенням поліції Немирівського ВП ГУНП У Вінницькій області та
зареєструвати громадське формування у відповідності до вимог чинного
законодавства.
3. Рекомендувати громадському формуванню з охорони громадського
порядку під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку мати
особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов’язку.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Карбівську Н.В.

Міський голова

Карбівська Н.В.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 02 жовтня 2017 року

№ 114

Про надання дозволу на формування крони 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
колективне звернення жителів буд. №10 по вул. 40 років Перемоги щодо
надання дозволу на формування крони дерева, яке розгалужене та крихке,
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 дерева породи верба по вул. 40 років Перемоги,10, яке
розгалужене та крихке.
2. Роботи по формуванню крони дерева та вивезенню деревини провести
протягом жовтня 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 листопаді
2017 року.
Міський голова

Кропивницький С.С.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

