
                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНА ВЧИЙ   КОМІТЕТ  

Проект  РІШЕННЯ 

Від   23 листопада  2017 року                                                                          №  

 

Про підготовку  до  святкування  в  

місті різдвяних та новорічних свят 

 

 Керуючись пунктом 1 статті 52 та пунктом 6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з проведенням Новорічних 

та Різдвяних свят в місті, з метою  організації змістовного дозвілля у новорічні і 

різдвяні дні 2017-2018рр. та виховання молоді в дусі поваги до народних 

традицій, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Організувати підготовку і проведення свята до Дня Святого Миколая для 

дітей з обмеженими функціональними можливостями та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

2.  Забезпечити святкове оформлення міської ялинки та Молодіжної площі. 

До 19 грудня       Бондаренко М.В. 

3.  Організувати підготовку і проведення урочистого відкриття новорічної 

ялинки міста. 

Грудень        Абрамович В.В. 

4. Забезпечити вручення  солодощів учасникам масових розваг під час 

запалення новорічної ялинки. 

Грудень 2017року      Карбівська Н.В. 

 

5. Придбати новорічні подарунки  дітям, які відвідують дитячі садки, дітям з 

обмеженими фізичними можливостями та дітям позбавлених батьківського 

піклування. 

До 19 грудня 2017 року   Карбівська Н.В., зав. дитячими 

садками Петрівська Л.М., Ямпільська О.О. 

6. Організувати і провести новорічне свято в міському клубі, забезпечивши 

участь у новорічних заходах дітей, що перебувають під опікою, із багатодітних 

сімей.  



27 - 31 грудня 2017 року    Зав.клубом Абрамович В.В., 

секретар виконкому  

Печолат О.В. 

 

7.  Повідомити керівників установ, підприємств різних форм власності, 

приватних підприємців щодо  участі у святковому оформленні вітрин, офісів, 

магазинів міста, благоустрої прилеглих територій. 

 

8. Рекомендувати власникам всіх об’єктів торгівлі не здійснювати без 

ліцензії торгівлю  петардами, бенгальськими вогнями та феєрверками. 

До 14 січня 2018 року    

 

9. Дільничному офіцеру  поліції Дажурі О.В., забезпечити дотримання 

громадського порядку під час проведення новорічних та різдвяних свят. 

 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Карбівську Н.В., про хід його виконання   доповісти на засіданні 

виконкому в січні 2018року. 

 

 

Міський голова        Микола  ГРУШКО 

 

 

 
Назаренко О.О. 

 

Печолат О.В. 

 
       Карбівська Н.В.         

 

 

 

                                                               
УКРАЇНА 
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Від   23 листопада  2017 року                                                                          №  

 



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 Кислощук Я.О. враховуючи 

рекомендацію житлово-побутової комісії при виконкомі міської ради, протокол 

від 23.11.2017р., 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, Кислощук Яну Олегівну, 06.10.1991 року 

народження, яка зареєстрована за адресою: м. Липовець, вул. № 

2. . Склад сім’ї - 2 особи. 

3. 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.         
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Від  листопада  2017 року                                                                         №  

 

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  Липовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черепашука Д.Я., 

директора Липовецького РЦЗ Ямпільського В.І., мешканців будинку №3 по 

вулиці Подільська, гр. Шевчук В.Є., гр. Липи В.Я.  щодо надання дозволу на 

зрізання та формування крон 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 6-ти дерев породи осика по вулиці Героїв Майдану,11; 

1.2. знесення 1-го дерева породи горіх по вулиці Подільська,3; 

1.3. знесення 2-ох дерев породи верба та 1-го дерева породи клен по 

вулиці Лисенка,14; 

1.4. знесення 1-го дерева породи верба по вулиці Чернишевського,4; 

1.5. формування крони 2-ох дерев породи осика, які знаходяться на 

подвір»ї загальноосвітньої школи №2 по вулиці Героїв Майдану,11. 

 

2. Надати дозвіл Липовецьклму РЦЗ (директор Ямпільський В.І.) на 

видалення декоративних насаджень: ялиця «Коніка»-2 шт.,  ялиця «Коніка 

мікс»- 12 шт., троянда-31 кущ, самшит-84 кущі по вулиці В.Липківського, 71. 

 

3. Роботи по видаленню кущів та дерев, формування крони та вивезенню 

деревини провести протягом   листопада-грудня 2017 року. 

 

4. Після проведення робіт  із  знесення дерев, очистити територію від 

гілок і деревини. 

 

 



5.  КП «Комунсервіс» ( директор Бондаренко М.В.) знесену деревину при 

зрізанні дерев оприбуткувати і відобразити необхідні операції у 

бухгалтерському обліку.  

 

    6.   Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С. та про хід його виконання  доповісти у  січні 2018 

року.  

 

 

   Міський голова                                                             Микола  ГРУШКО 

 
Кропивницький С.С. 

Назаренко О.О. 

Печолат О.В. 
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Від  листопада  2017 року                                                                    №  

  

Про впорядкування та присвоєння адреси будівлі     

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

місцеве самоврядування в України», розглянувши звернення гр.. Корсуна А.І., 

директора Липовецьких ЕМ Козачишина О.І. щодо присвоєння адреси  

підстанції та впорядкування адреси будівлі по провулку Некрасова,  вулиці 

Коцюбинського  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 16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та 

зміну нумерації будинковолодінь в селищі Липовець» та читати 

нумерацію  об»єкта в новій редакції:   

 

1.1.по провул. Некрасова 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 



13 Корсун А.І. 8, 12            12  

 

1.2.по вул. Коцюбинського 

№ 

п/п 

 

Назва 

об»єкта 

 

Існуючий номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

65 Підстанція 

ПС 110/35/10 

--            72а  

 

 

2. Контроль за виконанням рішення  покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                Микола ГРУШКО 
                               

             

 

                 Назаренко О.О. 

 

                 Печолат О.В. 
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Від   листопада  2017 року                                                                            №  

 

Про передачу у власність (приватизацію)                                                    

квартири №1 по вулиці Подільській, 3 

      Розглянувши пакет документів та заяву від 31.10.2017р. громадянина 

Бондаренка Михайла Івановича,  відповідно до частин 1, 3, 5 статті 8 Закону 

України «Про приватизацію державного житлового фонду», Положення про 



порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 

власність громадян, затвердженого відповідним наказом Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396,  рішення 

органу приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній власності 

територіальної громади міста Липовець (протокол №1 від 16.11.2017 року), 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

                                                      ВИРІШИВ:     

 1. Передати громадянам Бондаренку Михайлу Івановичу та Бондаренко Галині 

Іванівні у приватну спільну часткову власність у рівних частках кожному 

двокімнатну квартиру №1  жилою площею 29,5 кв. м, загальною площею 42,2 

кв. м по вулиці № у місті Липовець. 

2. Відповідно до ст.5 Закону України «Про приватизацію державного 

житлового фонду»  42,2 кв.м загальної площі  квартири у власність передати 

безоплатно. 

 3. Секретарю дорадчого органу приватизації житлового фонду Блазі Т.О. у 

десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 

майно. 

4. Зобов»язати власників квартири здійснити державну реєстрацію житла згідно 

вимог чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому міської ради Печолата О.В. 

  Міський голова                                             Микола ГРУШКО 
    Назаренко О.О.      

    Блага Т.О.            

    Печолат О.В. 

   

 

                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
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Від    листопада 2017 року                                                                               №  
 

  Про встановлення тарифів на послуги з  

централізованого водопостачання та  

водовідведення, які буде надавати 



 ДП «Липовецьводоканал» 

 

 Відповідно до  ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст. 7; 31 Закону України «Про житлово - комунальні послуги»,   

керуючись ст. 9, на підставі звернення  дочірнього підприємства  

«Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал», щодо застосування тарифу 

на послугу з централізованого водопостачання та водовідведення та з метою 

підвищення якості надання послуг, стабілізації фінансово-економічного стану 

підприємства та враховуючи зростання мінімальної заробітної плати, вартості 

енергоносіїв, матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів та інших 

витрат,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

     1. Встановити ДП «Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» тарифи 

на централізоване водопостачання та водовідведення згідно з додатком. 

 

     2. Загальному відділу виконкому міської ради  опублікувати дане рішення у 

засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради. 

 

     3.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року. 

 

     4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С. 

 

 

Міський голова                                                                     Микола ГРУШКО 

 
Кропивницький С.С.  

 

Назаренко О.О. 

 

Печолат О.В. 

 

 

 

 

                                                                                                                    Додаток 

                                                                                                 до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                 Липовецької міської ради 

                                                                                                 від 23.11.2017року         № 

 

 

 

 

 

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення 

 
 

Групи  споживачів Одиниця виміру 
Водопостачання, 

тариф за 1 м3 

Водовідведення, 

тариф за 1 м³ 

   



Населення, з ПДВ грн. 17,46 30,91   

Бюджетні установи 

та інші  споживачі, з 

ПДВ 

грн. 26,38 39,91 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами(секретар) виконкому                                     Олег ПЕЧОЛАТ 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


