
 

 

 

 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                          Чергове засідання виконавчого комітету  

Липовецької міської ради від  19 жовтня   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.       

                                          Назаренко О.О.            Фальківський С.В. 

                                          Карбівська Н.В.             Кицюк П.Д. 

                                          Дажура О.В.                  Русецька О.М. 

                                          Скоцький С.В.                

                                          

                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.Про готовність закладів, установ та організацій,  розташованих на території  

міської ради,  до роботи в  осінньо- зимовий період 2017-2018 рр. 

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

 

2.Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року. 

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

господарського відділу   виконкому міської ради. 

 

3.Про надання матеріальної допомоги громадянам міста. 

          Інформує: Грушко М.Т.- міський голова. 

 

4.Про взяття на квартирний облік. 

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

 

5.Про включення   до складу групи з охорони громадського порядку.  

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

 

6.Про виключення зі складу групи з охорони громадського  порядку Притули 

О.М. 



 

 

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

 

 7.Про надання дозволу на зрізання дерев. 

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

 

 8.Про надання дозволу на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними 

відходами. 

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

 

 9. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

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

 

  10. Про впорядкування адреси будівлі. 

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

 

 11. Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня  та власних рішень. 

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

 

  12 .Різне. 

 

                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ  
Від   19 жовтня  2017 року                                                                          № 115 

 

Про готовність закладів, установ та організацій, 

 розташованих       на     території    міської  ради,  

до роботи  в  осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.  

                                                                                                                                                                       

Протягом серпня-вересня поточного року міською радою вжито ряд заходів 

щодо підготовки комунальних закладів міста до опалювального сезону. У 

кожному з опалювальних пунктів дитсадків проведено обстеження димових та 

вентиляційних каналів, перевірено прилади контролю та обліку, підготовлено 

запірну арматуру, проведено ремонт даху і димоходу в ДНЗ №1, закуплено насос 

та фільтр хімічної очистки води в ДНЗ №2.  

В цілому приміщення і опалювальні пункти дитсадків підготовлені до 

функціонування в опалювальний період. На даний час обидва садочки розпочали 

опалювальний сезон. 



 

 

         Опалювальні пункти Липовецьких загальноосвітніх шкіл в цілому також 

підготовлені до роботи взимку. Проте певні проблеми щодо цього існують. Так, 

у Липовецькій школі-колегіумі ім. В. Липківського приміщення котельні (даху) 

потребує поточного ремонту. Липовецька ЗОШ № 2 не в повній мірі забезпечена 

твердим паливом (дровами та вугіллям). У Липовецької ЗОШ № 3 провести 

заміну опалювального котла. 

По інших комунальних закладах опалення приміщень буде проводитись так 

як і в минулому році: по міській раді – конвекторами (природний газ), по КП 

«Комунсервіс» - конвекторами (природний газ) та твердим паливом, у міському 

клубі  мікрорайону Кам’янка – електроопаленням.  

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в державі, головним 

завданням під час функціонування комунальних закладів міста в найближчий  

зимовий період є забезпечення раціонального використання енергоносіїв, в 

першу чергу, природного газу, з метою дотримання визначених лімітів його 

споживання. 

Підприємство КП «Комунсервіс», готуючись до роботи в осінньо-зимовий 

період, розраховує на наявні ресурси- два трактори Т-40.  Розраховуємо на 

співпрацю з підприємствами міста – Липовецьким райавтодором, ЛФ ПрАТ 

«Зернопродукт МХП» та ін.  

ДП «Липовецьводоканал» розпочав роботу з підготовки систем 

водопостачання м. Липовець до роботи взимку відповідно до затвердженого 

графіка. Головна увага буде приділена утепленню відповідного обладнання 

свердловин.  

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення якісної підготовки комунальних підприємств і 

установ м. Липовець до роботи в опалювальному сезоні, виконавчий комітет 

міської ради 

 

                                                 В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

1. Директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради» Бондаренку  

М. В.: 

- підготувати наявну техніку та обладнання до роботи в осінньо-зимовий 

період 2017-18 років; 

- укласти договора з підприємствами м. Липовець, які мають можливість 

проводити снігоочисні роботи, щодо їх виконання в осінньо-зимовий період 

2017-18 років. 

 

2. Директору ДП «Липовецьводоканал» Петрівському С. Р.: 

- забезпечити своєчасну підготовку систем водопостачання м. Липовець до 

роботи в осінньо-зимовий період 2017-18 років. 

 

3. Рекомендувати директору Липовецької ЗОШ № 3 Балезі О.І. в 

найкоротший термін провести заміну опалювального котла. 

 



 

 

4. Рекомендувати директору Липовецької ЗОШ № 2 Черепащуку Д. Я. 

завершити ремонт насосної частини опалювальної системи.  

 

5. Рекомендувати директору Липовецької школи-колегіуму ім. В. 

Липківського провести поточний ремонт приміщення котельні (даху). 

 

6. Рекомендувати керівникам комунальних закладів м. Липовець вивчити 

можливість придбання генераторів струму для запобігання виникненню 

аварійних ситуацій під час можливих відключень систем електропостачання. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С. С., про хід виконання даного рішення доповісти у 

квітні 2018 року. 

 

 

            МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА ГРУШКО 

 
 

Кропивницький С. С. 

 

Печолат О. В. 

 

          Назаренко О.О. 

      

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
 

  

Від    19  жовтня  2017 року                                                                           №116 

Про погодження звіту щодо виконання  

міського бюджету за   9 місяців 2017 року 

 

 Заслухавши звіт провідного спеціаліста з ведення бухгалтерського обліку 

міської ради Баранчук Л.І.. про виконання  бюджету міської ради за І півріччя 

2017  року та відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про  

місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, 

сесія міської ради 

                                      

                                              В  И  Р  І  Ш  И В : 

 

 1. Погодити : 



 

 

виконання міського бюджету за   9 місяців 2017  року по доходах в сумі 

13979,7тис.  грн. в тому числі  

- по загальному фонду -   12907,4   тис.грн.,  

- по спеціальному фонду –1072,3   тис. грн.; 

 

виконання видаткової частини бюджету за 9 місяців 2017  року в сумі  13289,0 

тис. грн., в тому числі  

- по загальному фонду –   11831,0  тис.  грн.,  

- по спеціальному фонду – 1458,0 тис.грн. 

 

                2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С. 

 

                 

           Міський голова                                                        Микола  ГРУШКО  

 
            Кропивницький С.С. 

                

                Печолат О.В. 

 

                Назаренко О.О. 

 

                Баранчук Л.І. 

                                                                  

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від   19  жовтня  2016 року                                                                              №117 

 

Про надання  матеріальної  допомоги  

малозабезпеченим 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. Особі1- вул.  



 

 

              У зв»язку з важким матеріальним становищем 

             .                                                                                       

       Ідентифікаційний номер: ----                        - 500 грн. 

 

1.2.  Особі 2– вул.  

У зв»язку з важким матеріальним становищем (перебуває в АТО). 

      Паспорт.                                                                                           

Ідентифікаційний номер:                      -500 грн. 

  

1.3. особі №3 

  У зв»язку з важким матеріальним становищем 

 Паспорт  

  Ідентифікаційний номер:                      - 400   грн.  

 

1.4.  собі №4–провул.  

  На лікування 

        Паспорт  

Ідентифікаційний номер:                      -300   грн. 

 

1.5.  особі №5 – вул. Пушкіна,  

      У зв»язку з важким матеріальним становищем 

    Паспорт                                                                                                                                                                                    

Ідентифікаційний номер:                      - 500   грн. 

 

1.6. Особі №6 – вул. Шевченка,  

               У зв»язку з важким матеріальним становищем 

         Паспорт  

Ідентифікаційний номер:          -    400   грн. 

 

1.7.  Особі №6  – вул. Боженка, 

         На лікування 

   Паспорт .                                                                                          

Ідентифікаційний номер:             -  300   грн.  

 

1.8.  Особі №8– вул. 

          На лікування 

        Паспорт                                                                                            

Ідентифікаційний номер:            -300   грн.  

 

1.9.   Особі №9– вул. 1 Травня,  

          На лікування  

        Паспорт                                                                                            

Ідентифікаційний номер:                - 500   грн.  

 

1.10. Особі №10- провул. 

          На лікування матері. 



 

 

Паспорт  

 Ідентифікаційний номер:                       -  500   грн. 

 

1.11. Особі №11- провул.Чехова, 

          На лікування  

Паспорт  

 Ідентифікаційний номер:                      -  500   грн. 

 

1.12.  Особі №12 
               На лікування 

         Паспорт .                                                                                          

Ідентифікаційний номер:           -    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  19  жовтня 2017 року        №118 

 

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 Кириленко І.В. враховуючи 

рекомендацію житлово-побутової комісії при виконкомі міської ради, протокол 

від 26.10.2017р., 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, Кириленко Ірину Володимирівну, 13.10.1986 

року народження, яка зареєстрована за адресою: м. Липовець, вул. 

Б.Хмельницького, №. Склад сім’ї - 2 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 19 жовтня 2017 року                       №119 

 

Про включення   до складу групи з охорони  

громадського порядку  

 



 

 

Розглянувши заяви громадянина Мочульського Анатолія Володимировича 

про включення його до складу групи з охорони громадського порядку, 

враховуючи положення Закону України "Про участь громадян  в охороні  

громадського порядку і державного кордону", Статуту громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону,  

виконавчий комітет міської ради  

 

                                              В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 

1. Включити до складу групи з охорони громадського порядку при міській 

раді   Мочульського Анатолія Володимировича, жителя м. Липовець,   вулиця 

Чернишевського № 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Карбівській Н.В. включити Мочульського А.В. до графіка чергування з 

листопада 2017 року.  

 

 

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  19 жовтня 2017 року       № 120 

 

Про виключення зі складу групи з охорони  

громадського  порядку Притулу О.М. 

 

 



 

 

 В зв’язку з порушенням графіків чергування, погіршенням стану здоров’я 

Притули Олександра Миколайовича, враховуючи положення Закону України 

"Про участь громадян  в охороні  громадського порядку і державного кордону", 

Статуту громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону,  виконавчий комітет міської ради 

 

В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

 

 1. Виключити із складу громадського формування Притулу Олександра 

Миколайовича, мешканця м. Липовець, вул. Будівельників, №. 

  

 2. Дане рішення для реагування надіслати у Липовецьке відділення 

поліції Немирівського відділу поліції головного управління Національної 

поліції у Вінницькій області. 

 

 

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  19 жовтня  2017 року                                                                         № 121 

 

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 

звернення директора КП «Комунсервіс»,  жителя м. Липовець Біленького О.І., 

мешканців будинку №3 по вул. Подільській  щодо надання дозволу на зрізання 

та формування крони 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 3 дерева породи клен, 2 дерева породи верба на території 

пляжу мікрорайону Скакунка; 

1.2. знесення 1 дерева породи осика по вулиці Коцюбинського,20; 

1.3. формування крони 1-го дерева породи горіх, яке знаходяться на 

подвір»ї двору будинку №3 по вулиці Подільській. 

2. Роботи по знесенню дерев, формування крони та вивезенню деревини 

провести протягом   жовтня-листопада 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  грудні 

2017 року.  

   Міський голова                                                             Микола  ГРУШКО 

 
Кропивницький С.С. 

Назаренко О.О. 

Печолат О.В. 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
Від   19 жовтня  2017 року                                                            № 122 

 

Про надання дозволу на експлуатацію 

об'єктів поводження з небезпечними 

відходами 

 

  Керуючись пунктом 2 частини ”б” статті 30 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні”, пунктом ”л” статті 21 Закону України "Про 



 

 

відходи”, рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.04.12 року № 61 

«Про затвердження Положення щодо видачі дозволу на експлуатацію об’єкта 

поводження з небезпечними відходами», розглянувши клопотання філії 

«Липовецький райавтодор» від 22.09.2017 року,  виконавчий комітет міської 

ради 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 

1. Надати дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними 

відходами на 2017-2018 роки, при умові дотримання вимог природоохоронного 

законодавства, філії  «Липовецький райавтодор»,  згідно з додатком 1. 

2. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на  заступника міського 

голови   Кропивницького С.С. 

  

 

 

Міський голова           Микола ГРУШКО 

 

 

 
   Назаренко О.О.       

                                                                                   

   Печолат О.В. 

 

   Кропивницький С.С. 

 

 

                                                                                          

                                                                                           

 

 

                                                                    Додаток  1 

                 до рішення виконавчого комітету 

Липовецької      міської          ради 

                                                                                                             від    19.10.2017   р.     № 122 

  

 

Перелік власників відходів, для яких надається дозвіл  

на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами  

на 2017-2018 роки 

 

№ 

п/п 

Назва об’єкта Перелік і кількість  дозволених  для  розміщення 

відходів: 

 

1. Філія 

«Липовецький 

райавтодор»,  

1. Відпрацьовані моторні мастила та масла (2 клас 

небезпеки) 

2. Відпрацьовані люмінесцентні лампи (3 клас небезпеки) 

3.Зношені і пошкоджені автомобільні шини(4 клас 



 

 

  (вул. Героїв 

Майдану, 53, 

м.Липовець) 

небезпеки). 

4.Побутові відходи змішані.( 4 клас небезпеки) 

5.Акамулятори кислотні(2 клас небезпеки). 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                         Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 
Від  19 жовтня  2017 року                                                                           № 123 

 

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 № 



 

 

45 від 20.04.2017р, розглянувши звернення  ФОП Мочульський Віталій 

Анатолійович 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 ФОП Мочульський 

Віталій Анатолійович в м.Липовець на розі вулиць Героїв Майдану та Шевченка  

розміром  3,0м  х 6,0 м; терміном на  4 роки і 2 місяці з 01 грудня 2017р. до 31 

січня 2022р. 

      Розмір орендної плати  за місце розташування рекламоносіїв, згідно  з 

додатком до рішення  виконавчого комітету  від 20.04.2017р., №45,  становить  

600 грн. на  місяць. В разі зміни тарифів на розміщення зовнішньої реклами 

сторонами підписується додатковий договір. 

 

2. Доручити міському голові  підписати  договір тимчасового користування 

місцем, що знаходиться в комунальній власності, для  розташування   

рекламного засобу. 

 

Міський голова                                             Микола  ГРУШКО 

 

 
         Назаренко О.О. 

 

          Печолат О.В. 

                                                                   

 

 

 

 

                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 
 

Від  19 жовтня  2017 року                                                                    № 124 

 

Про впорядкування  адреси   будівлі  

 

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

самоврядування в України»,  розглянувши звернення громадянки Скоцької 



 

 

Людмили Михайлівни   щодо впорядкування адреси  будівлі по вулиці 

В.Липківського  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 31.07.2014 року № 88 «Про адреси будівлі» та читати нумерацію  

будівлі в новій редакції:   

 

по вул. В.Липківського 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

 Аптека «ФОП 

Скоцька Л.М.» 

28а            24а  

 

2. 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   19 жовтня 2017 року                                                                      № 125 

 

Про     хід         виконання     рішень  

виконавчого  комітету   міської ради 

 



 

 

 Заслухавши інформацію керуючого справами виконкому  міської ради  

Печолата О.В. про  хід   виконання  рішень  виконкому   міської ради, 

керуючись п.6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет  міської ради  

 

                 В  И  Р  І  Ш  И  В  :  

 

1. Зняти з контролю  рішення виконавчого комітету №52 від 

04.05.2017р. № 87 від 20.07.2017р. та №104 від 21.09.2017р. «Про 

надання дозволу на зрізання дерев», в зв’язку з виконанням 

запланованих заходів рішення. 

2. Зняти з контролю  рішення виконавчого комітету №67 від 

20.06.2017р. «Про стан роботи комісій при виконавчому комітеті 

міської ради, дільничого офіцера поліції та групи з охорони 

громадського порядку та профілактики злочинності у м. Липовець»,  

в зв’язку з виконанням запланованих заходів рішення. 

3. Зняти з контролю  рішення виконавчого комітету №78 від 

20.06.2017р. «Про проведення конкурсу з визначення виконавця 

послуг з перевезення твердих побутових відходів на території 

м.Липовець». 
4. Продовжити термін виконання рішення виконавчого комітету №73 

від 20.06.2017р. «Про надання дозволу на зрізання дерев» до 

30.11.2017р. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови Кропивницького С.С. та Карбівську Н.В. 

 

Міський голова                                             Микола ГРУШКО 
 

Назаренко О.О. 

                      Печолат О.В.  

                     Кропивницький С.С.  


