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№
39 сесія 7 скликання

Про затвердження Програми
соціально-економічного розвитку
міста Липовець на 2018 рік
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” і Закону України „Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного та соціального розвитку України”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити „Програму соціально - економічного розвитку міста Липовець на 2018 рік”
(додається).
2. Про хід виконання Програми соціально - економічного розвитку міста Липовець на 2017
рік інформувати депутатів міської ради у липні 2018 року та січні 2019 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л.М.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО
Додаток 1
до рішення 39 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від 22.12.2017 року № …

ПРОГРАМА
соціально-економічного розвитку міста Липовець
на 2018 рік
Вступ
Програма економічного і соціального розвитку міста Липовець на 2018 рік розроблена
відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України». Програма визначає основні цілі та
завдання економічного і соціального розвитку міста. Заходи державного регулювання мають
забезпечити у 2018 році зростання реальних доходів та поліпшення добробуту населення
міста, збільшення обсягів промислового виробництва, підвищення ефективності його
ведення.
Розвиток місцевого самоврядування тісно пов’язаний з необхідністю зміцнення його
фінансово-економічної бази – надходжень місцевого бюджету. Відповідно вирішення

комплексу соціальних, економічних, демографічних, науково – технічних та політичних
проблем на місцевому рівні вимагає нових підходів до використання економічного,
людського та природно-ресурсного потенціалу.
Забезпечити виконання визначених проблем дозволяє програма розвитку
територіальної громади. Стратегічне планування розвитку міста узгоджує співпрацю
територіальної громади, міської ради, приватних підприємців та громадських організацій,
що сприяє оптимальному використанню наявних територіальних ресурсів.
Програма є основою для розробки середньострокових прогнозів соціальноекономічного розвитку територіальної громади, здійснення яких вимагає одного бюджетного
року. На її базі формуються інші програми економічного і соціального розвитку міста з
визначенням необхідних для цього витрат та включенням їх до бюджету міської ради на
наступний рік.
Прийняття Програми дає змогу самостійно складати і реалізувати плани розвитку
територіальної громади, сприяти активному залученню до цього процесу місцевого
населення та підприємців.

Розташування, географічний та історичний опис міста
Місто Липовець лежить на мальовничій Придністровській височині в східній частині
Вінницької області на відстані 45 км. від обласного центу м. Вінниці. Через Липовець
протікає найдовша ліва притока Південного Бугу річка Соб, розділяючи місто навпіл.
Липовець складається з п’яти частин – Центру і прилеглих до нього мікрорайонів Гайсин,
Кам’янка, Скакунка, Березівка.
Місто Липовець – адміністративно-територіальна одиниця (центр району), яка
історично сформувалася з кількох давніх поселень. Ще в 1150 р. у літописах є згадка про
чорноклобуцький центр Куниль, який гіпотетично був на місці сучасного мікрорайону
Скакунка. У 1545 р. згадується Айсин Верхній – нині мікрорайон Гайсин. Навколо
збудованого в ХVІІ столітті замку розкинувся мікрорайон Замчесько. Пізніше в склад
Липівця влилися села Березівка і Кам’янка. У 1606 р. Айсин (пізніше Липовець) отримав
Магдебурське право. До 1923 р. м. Липовець було повітовим містом Київської губернії.

Загальна характеристика територіальної громади
Населення м. Липовець станом на 01.01.2017 р. становило 9306 чол., серед яких 4392
чоловіків, 4914 жінок, в тому числі українців 9221 чол., азербайджанців – 3 чол., білорусів –
18 чоловік, болгар – 2 чоловіка, вірменів – 2 чоловіки, євреїв - 5 чоловік, молдован – 5
чоловік, німців – 1 чоловік, поляків - 5 чоловік, росіян – 168 чоловік, румунів - 1 чоловік,
татар – 2 чоловіки, турків – 1 чоловік, угорців – 1 чоловік, чехів – 1 чоловік.
На території міста розташовані 3 загальноосвітні школи, в яких навчається 1086 учнів,
два дитячих садочки, які відвідує 384 дитини, центральна районна лікарня, поліклініка,
обласна лікарня відновного лікування, центр первинної медико-санітарної допомоги, ФАП.
Крім того в місті функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, музична школа, районний
будинок культури, дві бібліотеки. ЗМІ представлені районною газетою «Липовецькі вісті»,
місцевим радіо та декількома Інтернет-сайтами.
Економіка міста, крім розташованих тут районних і міських служб (електричні
мережі, управління газового господарства, телеком, пошта, автодор, водоканал, КП
«Комунсервіс»), 3 банківських установ, представлена багатьма підприємствами,
найбільшими з яких є ЛФ ТОВ «Яблуневий дар», ЗАТ «Зернопродукт КХП», СТОВ
«Липовецьке», ТОВ «Липовецький цегельний завод», ПП «Липовецька хлібна база», ТОВ
«Липовець АТП», ТОВ «Липовецьке РП «Агромаш+» та інші. Значну роль в життєдіяльності
міста відіграють і фізичні особи-підприємці (близько 700 осіб). Переважно вони
представляють торгівлю та сферу послуг.

Житлово-комунальне господарство
Житловий фонд міської ради складається із 45 багатоквартирних будинків загальною
житловою площею 27,567 тис. м², з яких 99,0 % житла приватизовано. Опалення квартир
здійснюється
індивідуально, обслуговування комунікацій, допоміжних приміщень,

прибирання прибудинкових територій проводиться за рахунок власників приватизованих
квартир.
У 2017 році комунальному підприємству «Комунсервіс» Липовецької міської ради із
місцевого бюджету на благоустрій міста було виділено 3230 тис. грн. Відповідно
підприємством виконано значний обсяг робіт по впорядкуванню території та благоустрою в
м. Липовець.
Так в рамках двомісячника з благоустро КП «Комунсервіс», підприємствами,
установами та підприємцями міста, проведена значна робота з приведення території міста до
належного санітарного стану. Здійснено прибирання від бруду та сміття усіх центральних
вулиць міста , проведено побілку бордюр, дерев та стовпів по вул. Василя Липківського,
Героїв Майдану, 1-го Травня, 40-років Перемоги, Шевченка, Подільська, Шкільна, СвятоПокровська, Коцюбинського, Столярського. На центральному сміттєзвалищі організовано
підгортання та ущільнення сміття, частково прибрано прилеглу лісосмугу. Силами
працівників КП «Комунсервіс» ліквідовано 2 несанкціонованих сміттєзвалища, з яких
вивезено 18м3 сміття, завершено благоустрій центрального міського кладовища
(встановлено огорожу), проведено благоустрій території біля міської ради.
В 2017 році було проведено видалення аварійних дерев та кущів , та проведено
формування крон . Всього було видалено 139 дерев , а деревину від зрізаних дерев було
видано 11 жителям із малозабезпечених сімей, інвалідам, учасникам АТО, на що є відповідні
документи., а також провели формування крон у 276 дерев. На виконання даних робіт
підприємство затратило біля 208 тис.грн.
На озеленення міста та на квіти було витрачено 18208 грн. власних коштів і 3500 грн.
коштів підприємців.
КП «Комунсервіс» своєчасно проведено прибирання та наведення належного
санітарного стану на шести кладовищах міста. Протягом року постійно проводилось
обкошування бур’янів та прибирання сміття. Для підтримання чистоти та якості надання
ритуальних послуг в штаті підприємства наявні дві посади – завідуючий кладовищем та
робітник ритуальних послуг.
Значну роботу проведено щодо впорядкування у 2017 році доріг міста. Із бюджету
міської ради профінансовано утримання та поточний ремонт доріг в сумі 3 100 тис.грн.
Проведено поточний ремонт дорожнього покриття в березні-квітні: - вулиць Чехова –
243 873 грн.; В.Вруцького – 86 436 грн.; Б.Хмельницького – 121 628 грн., Степова – 195 510
грн.; Київська – 79 336 грн.; провулків Соборності – 85 510 грн.; Чехова - 69 457 грн.; тупика
Чехова – 43 218 грн.
- в травні – вулиць Чорновола – 93 362 грн.; Ватутіна – 46 792 грн..;
- в червні – вулиць Козаченка - 199 752 грн.; Черняховського - 88 754грн.; пров.
Козаченка-36236грн.;
- в липні – вулиць Миру – 36 383грн.; Іллінецька – 82 607грн.; Козацька –
242 542грн.; проїзду Шевченка – 16 993 грн.;
- в серпні – вулиць Прорізна – 63 042грн.; Л.Українки – 29 083грн.; Затишна – 43 813
грн.; Столярського 35 521 грн.;
- в жовтні – листопаді вулиць Мітарова – 45 547грн., Подільська – 94 256грн..
Проведено поточний ремонт (асфальтування) по вулицях Некрасова; Коцюбинського;
Замкова; Соборності – 96 127 грн..; В.Липківського – 18 943грн.; Шевченка – 107 560 грн.;
Копитка – 21 110 грн.; Соборності, Коцюбинського - 26 906 грн.; Михайличенка – 110 814
грн.; Пирогова – 56 221 грн.
Проведено поточний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровській.
Проведено благоустрій територій по вул. Героїв Майдану,2 (фонтан) – 162 тис.грн.
Крім того проведено капітальний ремонт дорожнього покриття (тротуару) по вул.
В.Липківського – 1 009 тис. грн.
Не дивлячись на виконану роботу, якість доріг по місту залишає бажати кращого.
Багато ділянок є критичними і потребують негайного поліпшення.
Проводиться будівництво мережі вуличного освітлення по вулицях І. Франко та
Ломоносова.

Проведено заміну світильників та лампочок по вул. Коцюбинського, Некрасова,
Шевченка, В.Липківського, А.Ковбасюка, Соборності, Пирогова, 1-го Травня на суму 130
542 грн.
Продовжується будівництво мереж зовнішнього освітлення дворів багатоповерхових
будинків м. Липовець, зокрема проведено освітлення прибудинкових територій по вул.
Шевченка,10 та Шевченка,15, вул. Свято-Покровська,26 та 40-років Перемоги,5.
Проведено ремонт громадських криниць на вулицях Ломоносова, Некрасова та Р.
Грушка на суму 15542,63 грн.
Серед першочергових завдань сфери благоустрою, що будуть стояти перед КП
«Комунсервіс» та Липовецькою міською радою у 2018 році можна виділити продовження
роботи щодо укладання договорів на вивезення твердих побутових відходів від населення
міста; очищення від стихійних сміттєзвалищ території міста; наведення належного
санітарного стану на центральному сміттєзвалищі ТПВ; будівництво комплексу по
сортуванню ТПВ; поточний ремонт дорожнього покриття (тротуару) по вул.Шевченка,
поточний ремонт дорожнього покриття (тротуару) по вул. Виноградній; будівництво мереж
зовнішнього освітлення по вулицях міста, а саме Пушкіна (Поповича, Гончарова та Павлова)
та Соборності. Продовжити
будівництво мереж зовнішнього освітлення дворів
багатоповерхових будинків м. Липовець;
У 2017 році проведено певний об’єм робіт щодо поліпшення централізованого
водопостачання міста. Так, за кошти міського бюджету закуплено і встановлено
фільтрувальну станцію на свердловині в мікрорайоні Гайсин (Новоселів).
Проведено будівництво мережі каналізації по вул.. 40-років Перемоги 2,4,5,10, вул..
Липківського, 30 та вул. Шевченка.
З метою збільшення користувачів послуг централізованого водовідведення в м.
Липовець у 2018 р. буде проводитись робота по залученню бюджетних коштів на
будівництво мережі каналізації по вул. Героїв Майдану, а також на реконструкцію очисних
споруд системи централізованого водовідведення.
На сьогодні головними проблем водопостачання та водовідведення в м. Липовець
залишаються:
- зношеність значної частини мереж водогону;
- відсутність достатнього забору води в критичний весняно-літній період в
центральній частині міста;
- необхідність проведення реконструкції системи очисних споруд;
- дуже мала частка жителів міста, які користуються послугами централізованого
каналізування стоків, і, як наслідок, висока вартість тарифів на ці послуги і т. д.
Поступове вирішення зазначених проблем буде проводитись як у 2018 р., так і в
подальші періоди.

Виробнича сфера
Економіка міста, крім розташованих тут районних і міських служб (електричні
мережі, управління газового господарства, телеком, пошта, автодор, водоканал, КП
«Комунсервіс») представлена багатьма підприємствами, найбільшими з яких є ЛФ ПрАТ
«Зернопродукт МХП», СТОВ «Липовецьке», ЛФ ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Липовецький
цегельний завод», КП «Липовецький ковбасний цех», ПП «Липовецька хлібна база», ТОВ
«Липовець АТП», ТОВ «Липовецьке РП «Агромаш+», ТОВ «Млинппром» та інші. Значну
роль в життєдіяльності міста відіграють і фізичні особи-підприємці (понад 700 суб’єктів).
Переважно вони представляють торгівлю та сферу послуг.

Торгівля та побутове обслуговування
На території Липовецької міської ради функціонує 142 підприємств роздрібної
торгівлі, в т. ч.:
- 105 магазинів, з них 14 юридичних осіб;
- 15 кіосків (4 юридичні особи);
- 10 аптек та аптечних пунктів (2 юридичні особи).

Мережа ресторанного господарства складає включає 15 суб’єктів підприємницької
діяльності:
- 10 кафе (2 юридичні особи);
- 2 бари;
- 3 їдальні (3 юридичні особи).
Надають послуги населенню 24 підприємства, в тому числі:
- 2 – послуги лазень;
- 6 – перукарські послуги;
- 3 - пошив та ремонт одягу;
- 1 – ремонт побутової техніки;
- 1 – фотопослуги;
- 6 – ремонт транспортних засобів;
- 2 – пошив та ремонт взуття;
- 1 – чистка пір’я ;
- 1 – ремонт теле- радіоапаратури;
- 1 – інші послуги.
На території міста зареєстровано і паспортизовано два ринки:
- ринок торгівлі промисловими і продовольчими товарами;
- ринок торгівлі тваринами.
На засіданнях виконкому міської ради заслуховуються питання про дотримання
ветеринарних і санітарних вимог на території ринку та приринковій площі, затвердження
правил торгівлі на ринку в м. Липовець, роботу закладів торгівлі у вечірній час та інші.
Місцем проведення виїзної торгівлі, враховуючи обмежені можливості щодо
розташування суб’єктів підприємництва на центральному ринку, рішенням виконавчого
комітету визначена приринкова площа по вул. Зіндельса в м. Липовець.

Будівництво
На території міста садибна забудова є пріоритетною і ведеться відповідно до чинного
законодавства та Правил забудови сіл і селищ Вінницької області. На квартирному обліку
міської ради перебувають 107 осіб, з них 61 – пільгова черга і 46 - загальна.
У звітному році проводились роботи по будівництву мережі каналізації по вулицях
40-років Перемоги, В.Липківського та Шевченка.
Проведено заміну огорожі в дитсадку №1 «Сонечко» вартістю 229 953 грн..

Освіта
На території міста Липовець функціонують 3 загальноосвітні школи, 2 дошкільні
навчальні установи, музична школа, дитячо-юнацький центр та ДЮСШ. У Липовецькій
школі – колегіумі І-ІІІ ст. №1 ім. Василя Липківського навчається 340 учнів, в Липовецькій
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 - 589, в Липовецькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 - 157.
На території міста функціонує 2 дошкільні установи: №1 "Сонечко" та № 2
"Малятко". Дитячий садок №1 відвідують 182 дітей, № 2 – 202.
Міська рада приділяє певну увагу як дошкільній так і позашкільній освіті. В місті діє
спортивна школа та дитячо-юнацький центр. В ДЮЦ працюють 20 гуртків, які охоплюють
понад 430 дітей. В ДЮСШ діє 28 секцій - охоплено 366 дітей. Гуртківці і спортсмени
представляють район на обласних конкурсах, змаганнях, олімпіадах.
Для організації та координації роботи з молоддю при виконкомі міської ради
створено молодіжний виконавчий комітет, комісію по роботі з молоддю та розвитку фізичної
культури і спорту та міський спорткомітет.

Охорона здоров’я
На підвідомчій території медичні послуги населенню надаються центральною
районною лікарнею, комунальним підприємством «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Липовецької районної ради», фельдшерським пунктом та стоматологічними
кабінетами (приватної та державної форми власності). В місті також діє обласна
фізіотерапевтична лікарня відновного лікування.

У 2017 році з міського бюджету надано матеріальної допомоги на лікування хворих,
які знаходились в скрутних матеріальних умовах (150 чол.) в сумі 70 200грн
Одна аптека в місті за ініціативи міської ради обслуговує населення цілодобово.

Культура
Мережа закладів культури на території міста представлена 3 бібліотеками, районним
будинком культури та міським клубом. В Будинку культури діють 19 клубних формувань,
в тому числі 3 танцювальні колективи, 2 духових оркестри, в т.ч. міський «Ренесанс», 5
колективи вокально-естрадного співу,
народні аматорські колективи «Елегія»,
«Лебедонька», тріо «Любисток», гурт «Веселий день», 4 фольклорні ансамблі «Народні
музики» та «Війтівчанка», «Перевесло», «Козачка», поетичний народний театр,
любительське об’єднання «Умілі руки». Дев’яти колективам районного будинку культури
присвоєно звання „Народний …”. В цьому закладі проводяться тематичні вечори,
різноманітні конкурси, інші заходи.
Бібліотекам міста надається необхідна допомога, зокрема, щорічно виділяються
кошти на проведення підписки періодичних видань. За рахунок бюджету міської ради у
міському клубі утримується бібліотекар та завідувач клубом.
У 2017 році підготовлено та проведено ряд культурно-масових заходів: З нагоди
відзначення 72-річниці визволення Липовецького району від німецько-фашистських
загарбників біля Меморіалу Слави відбувся мітинг, в якому взяли участь представники
підприємств, організацій та установ міста та району.
Організовано святковий концерт з нагоди святкування Дня працівників житловокомунального господарства та побутового обслуговування населення.
До Дня захисту дітей у місті відбувся захід. Під час проведення заходу було
організовано різноманітні конкурси, танці. Кожна дитина отримала за участь у святі призи та
подарунки.
З метою підтримки обдарованої молоді та залучення її до вивчення точних наук у місті
проведено серед старшокласників конкурс «Інтелект міста 2017»
З нагоди святкування Дня молоді було проведено Холі фест – свято фарб та Свято
морозива за участі торгової марки «Рудь». Було відзначено пам’ятними дипломами та
цінними подарунками активну молодь міста та кращих спортсменів року.Для місцевої
баскетбольної спортивної команди подаровано дванадцять комплектів спортивної форми.
З нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні
Липовецька міська рада, ветерани та жителі міста вшанували пам'ять тих, хто захищав нашу
країну в часи Другої світової війни та в теперішній час на сході України.
В стилі збереження народних звичаїв та обрядів, у місті проведено заходи святкування
Івана Купала.
До Дня незалежності України було нагороджено медалями, подяками та грошовими
винагородами учасників АТО, міських спортсменів та обдаровану молодь.
При міській раді діє молодіжний виконком з метою залучення молодідо вирішення
питань соціально-економічного розвитку міста. Здібна та ініціативна молодь бере активну
участь у організації проведення різних заходів у місті: конференцій, конкурсів, змагань,
фестивалів.

Фізкультура і спорт
В м. Липовець проводиться значний об’єм роботи щодо виконання цільової
комплексної програми «Фізична культура і спорт – здоров’я нації».
В місті функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, в якій займаються біля 366
учнів. Приміщення школи газифіковане, проведено ремонт. Для транспортування дітей на
міжрайонні змагання ДЮСШ має автобус.

На реалізацію проекту «Спортивний комплекс просто неба» придбано спортивні
тренажери.
При виконавчому комітеті було створено спортивний комітет, яким організовано:
Кубок міської ради з волейболу серед жіночих команд, юніорський турнір з боксу, чемпіонат
міста з волейболу, міні-футболу, відкритий турнір з волейболу пам’яті Героїв Майдану та
учасників АТО, міські змагання з кульової стрільби, відкрита першість м.Липовець з
настільного тенісу, міський шаховий турнір приурочений святкуванню Дню пам’яті та
примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, перші міські
відкриті змагання "Сокіл" ("Джура"), міжрайонний шаховий турнір, змагання по стрітболу,
відкрита першіть СМДО «Оріон» з рукопашного бою присвячена пам’яті загиблих воїнів
Липовеччини, з нагоди святкування Дня Українського козацтва та Дня захисника України майстер-клас з видів «Сокіл» («Джура»), обласний турнір з шахів, в якому брали участь дві
команди нашого міста.
Зазначені дії посприяли інтенсивному розвитку у м. Липовець контактних видів
спорту (рукопашного бою, тхеквондо, боксу), руху турнікменів. Відповідно в планах на
найближчі роки є проведення в м. Липовець кубку області з рукопашного бою, обласних
змагань зі Street Workout.
Ще одним напрямком популяризації здорового способу життя встановлено вуличні
тренажери, які були закуплені за підтримки меценатів міста.
З метою популяризації здорового способу життя у місті створено декілька
громадських організацій та об’єднань: ФМДО «Оріон» на базі ВАТ РП “Агромаш +» ГФ
«Спілка учасників АТО».

Земельні відносини
Територія Липовецької міської ради займає площу - 5511,1 га. в тому числі площа
міста становить - 1330,2 га., загальна площа ріллі - 4202,58 га.
Під час проведення паювання земель колишніх КСП "Відродження" та КСП
«Липовецьке» в приватну власність для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва передано 2761,3 га. земель, середній розмір земельної частки (паю) становить
3,0 га.
Всі земельні частки (паї) на території міської ради використовуються :
- ТОВ «Липовецьке» орендує 466,6 га;
- ПрАТ «Зернопродукт МХП» орендує 1614,0 га та 13,8 га невитребуваних часток
(паїв), ;
- ФГ «Пума» орендує невитребуваних земельних часток (паїв) площею - 68,3 га.
- Дишкант В. М. орендує земельні паї площею 66,8 га;
- ПП Чубатюк Роман Захарович орендує земельні паї площею 255,6 га;
- одноосібно використовуються – 234,7 га.
Загальна площа земель запасу і резервного фонду на території міської ради складає
1276,7 га., в користування надано: 706,4 га
1. Поєдинок Раїсі Федорівні – 7,5 га.
2. ТОВ « Липовецький цегельний завод» - 1,2 га. на видобуванню глини
Резервний фонд території міської ради займає площу – 308,0419га,
- Із земель резерву площею 163,5 га, (ріллі) що перебували у користуванні на умовах
оренди у ТОВ Липовецьке за період 2015 – 2017 рр, було вилучено та передано у приватну
власність учасникам АТО земельні ділянки площею 130,9581 га для ведення особистого
селянського господарства .
Між головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області, в особі
начальника Козака Ю.В. та ТОВ Липовецьке в особі директора Повха Л.І. у зв’язку із
зменшенням площі орендованих земель було укладено додаткову угоду до договору оренди
землі на земельну ділянку загальною площею 32,5419 га, орендна плата становить 108883,12
грн.(сто вісім тисяч вісімсот вісімдесят три гривні дванадцять копійок.).

- ФГ «Пума» площею - 70,17 га, орендна плата за 1 га. 983,04 грн., що становить –
68979,9 грн. на рік, договір складений з РДА від 23.01.2008 р., терміном на 10 років,
зареєстрований в ДЗК;
- у 2014 році Головним управлінням Держземагенства у Вінницькій області надано в
оренду Чубатюку Роману Захаровичу «Агромаш» - земельні ділянки площею 24,210 га та
площею 28,550 га терміном на 25 років.
Липовецьким районим міжрайонним управлінням у Калинівському та
Липовецькому районах Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, було
подано клопотання до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області щодо
виставлення на аукціон земельної ділянки резервного фонду Липовецької міської ради
площею 5,000 га, що розташована за межами міста у північно – західному напрямку(за
колишнім комбі кормовим заводом).
Загальна площа земель запасу складає – 735,1 га, з них в користування надано (для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), ведення особистого селянського господарства,) – 706,4 га., в оренду - 8,7 га. Це,
зокрема :
- 7,5 га - Поєдинок Раїсі Федорівні, орендна плата становить – 7361,29 грн. на рік,
договір складений з міською радою від 22.12.2009 року.
- 1,2 га на видобуванню глини ТОВ «Липовецький цегельний завод», орендна плата
становить 8840,61 грн. на рік, договір оренди складений з РДА від 25.11.2011 року,
зареєстрований в ДЗК від 16.05.2012 р.
Крім земель запасу та резервного фонду на території міста знаходяться землі водного
фонду - 9 ставків, загальною площею - 94, 5 га, з них в оренду надано:
- Марківському Руслану Володимировичу - площею -13,5430 га, договір укладений з
Вінницькою ОДА ,в особі директора Департаменту агропромислового розвитку
Неїлика М.М. орендна плата за водний об’єкт 5915,63 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот
п’ятнадцять гривень шістдесят три копійки)
за земельну ділянку 3% від
нормативно грошової оцінки земельної ділянки 8749,53 . (вісім тисяч сімсот сорок
дев’ять гривень,
- Шевчук Любові Архипівні - ставок ГЕС площею 29,1 га договір укладений з
міською радою,( додаткова угода про заміну сторони орендаря) орендна плата
853,74 грн. за 1 га, орендна плата становить 24834,83 грн.;
- ТОВ «Липовецьке» - ставок (кар'єр), площею 6,9 га, договір укладений з
Липовецькою райдержадміністрацією, орендна плата - 450,0 грн. за 1 га, що становить
3044,46 грн. на рік;
- Козаку Михайлу Васильовичу - площею 0,8152 га, договір укладений з Вінницькою
ОДА ,в особі в.о директора Департаменту агропромислового розвитку Кононовою І. М.
орендна плата за водний об’єкт 222,55 грн. (двісті двадцять дві гривні п’ятдесят п’ять
копійок) за земельну ділянку 5% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 612,57 .
(шістсот дванадцять гривень п’ятдесят сім копійок).
- Цивилюк Світлані Іванівні - ставок (Кам’янка) площею 0,43 га, договір укладений з
Липовецькою міською радою з орендною платою в розмірі 368,24 грн.;
- громадський ставок (Гайсинський) площею 15,3 га - використовується Липовецькою
міською організацією рибоводів-любителів
центральний ставок площею 16,9 га,
Невикористаних земель водного фонду залишається - 26,6895 га з них 15,8 га став
Гайсинський, 10,8 га Кам’янецький.
З юридичних осіб, до бюджету міської ради за одинадцять місяців 2017 р надійшло
орендної плати на суму – 1870307,58 (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч триста сім
гривень п’ятдесят вісім копійок грн.
З фізичних осіб, до бюджету міської ради за одинадцять місяців 2017 р. надійшло
коштів на суму 741197,43 (сімсот сорок одна тисяча сто дев’яносто сім гивень сорок три
копійки).

Земельного податку за одинадцять місяців 2017 р. надійшло коштів з фізичних та
юридичних осіб на суму 578715,13 ( п’ятсот сімдесят вісім тисяч сімсот п’ятнадцять гривень
тринадцять копійок).з них: юридичні 286119,50 ( двісті вісімдесят шість тисяч сто
дев’ятнадцять гривень п’ятдесят копійок ) , фізичні 292595,63 (двісті дев’яносто дві тисячі
п’ятсот дев’яносто п’ять гривень шістдесят три копійки.).
міською радою було продано земельну ділянку не сільськогосподарського
призначення що розташована по вул. 1-го Травня, 7 площею 3,6035 га, з її продажу до
бюджету Липовецької міської ради надійшло коштів у сумі 1156196 грн. ( один мільйон сто
п’ятдесят шість тисяч сто дев’яносто шість гривень.)
Липовецькою міською радою подано позов про стягнення збитків за використання
земельної ділянки площею 3,2893 га, що розташована у м. Липовець по вул. Липова 31 (
колишня вул.Чкалова), земельну ділянку використовує СТОВ «Дружба», розмір збитків
становить 538525,27 (п’ятсот тридцять вісім тисяч п’ятсот двадцять п’ять гривень двадцять
сім копійок).
У Вінницькому апеляційному суді знаходиться справа стосовно стягнення збитків за
використання земельної ділянки площею 2,0000 га, що розташована у м.Липовець по вул.
В.Копитка, 62., якою користується гр. Коцяк Іван Васильович, розмір збитків становить
190878, 00 грн ( сто дев’яносто тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень).
Виконавчим комітетом Липовецької міської ради готується позов до суду, щодо
стягнення збитків за використання земельної ділянки площею 1,4000 га, що розташована у
м. Липовець по вул. Замкова, 7 (колишня вул. Кірова), земельну ділянку використовує гр.
Конар Віталій Іванович.

Охорона навколишнього природного середовища
У 2017 р. на заходи з охорони навколишнього природного середовища з міського
бюджету було перераховано 45,9 тис. грн. За рахунок цих коштів було прибрано прибережну
смугу р. Соб та її притоки, оскільки кількість та обсяги стихійних сміттєзвалищ в
прибережних зонах є досить значними.
Проведено комплекс заходів на реалізацію проекту «Екологічна трансформація
набережної р. Соб», а саме: - озеленення та укріплення прибережної захисної смуги;
- трансформацію будівель із застосуванням техніки марул-арт;
- монтаж лінії освітлення.
Однією з найбільших екологічних проблем міста на сьогодні є високий вміст нітратів
та заліза у питній воді. По деяких свердловинах міста вони перевищують допустимий вміст у
декілька разів. Головними причинами такої ситуації є наявність стихійних сміттєзвалищ на
території міста та навколо нього, експлуатація величезної кількості вигрібних ям з
порушенням санітарних норм і правил, неефективність діючих очисних споруд,
інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в напрямку збільшення використання
азотовмісних мінеральних добрив. Повністю ліквідувати зазначені чинники або частково
усунути негативний вплив окремих з них досить складно, проте робота в цьому напрямку
проведена. Зокрема, з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
виділено кошти на реконструкцію системи централізованого водовідведення в м. Липовець
по вул. 40-років Перемоги та Шевченка в сумі 1 млн. грн.
Іншим важливим напрямком поліпшення екологічної ситуації в м. Липовець є
діяльність щодо приведення у відповідність чинним нормативним вимогам роботи
центрального полігону твердих побутових відходів. Це стосується створення живої огорожі
із саджанців дерев навколо нього, пересипання грунтом наявних відходів, впровадження
технологій сортування ТПВ з подальшою їх реалізацією, обладнання рову для відведення
дренажних вод від сміттєзвалища з влаштуванням малих очисних споруд та ін. Значний
об’єм робіт щодо цього був виконаний у 2017 р. Зокрема, постійно проводилась
рекультивація та підгортання ТПВ на центральному полігоні.
Замовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво сортувальної станції
ТПВ.

Демографічна ситуація
Населення міста складає 9306 чоловіки, із них 3163 пенсіонерів, 665 дітей
дошкільного віку, 1086 школярів, 4392 особи працездатного віку, більше 450 молодих сімей
до 30 років.
Протягом 2017 року у м. Липовець народилось 94 громадян, померло - 148, кількість
укладених шлюбів - 105.

Соціальний захист населення
До ветеранської організації міста входять - 10 ветеранів Великої Вітчизняної війни та
учасників бойових дій, в т.ч. 57- одинокі пристарілі, 992 ветерани праці, 39 учасників
інтернаціональних подій, 120 – учасників бойових дій, які приймали участь в АТО.
Крім того, з метою поліпшення умов проживання та соціального захисту ветеранів
Великої Вітчизняної війни прийнято Програму "ВЕТЕРАН 2017" на реалізацію якої з
бюджету виділено кошти в сумі 10 тис. грн
Ветеранам міста, за ініціативи підприємців сформовано продуктові набори орієнтовною
вартістю 400 грн. до Дня пам’яті та примирення та 72-річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні.
Постійно проводиться робота з сім’ями, що перебувають у кризових ситуаціях. На
особливому контролі находяться сім’ї, в яких під опікою/піклуванням перебувають дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування.
Виконавчим комітетом міської ради та її апаратом приділяється певна увага
питанням соціального захисту пільгових категорій населення. Матеріальну допомогу було
надано 318 жителям міста на загальну суму 155000 грн. У зв'язку із суспільно-політичними
та військовими подіями в державі, міська влада здійснює цілий комплекс заходів щодо
надання підтримки та соціального захисту учасникам антитерористичної операції, членів їх
сімей, зокрема, надано одноразової фінансової допомоги на вирішення соціально-побутових
проблем для 35 учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на загальну суму 22
тис.400 грн. Із сім"ями військовозобов"язаних , які в даний час перебувають на Сході
України у зоні активних бойових дій заслухано запити та пропозиції їх членів родин. Для
дітей, учасників АТО організовано безкоштовне відвідування атракціонів, ігрових кімнат в
м. Вінниця.
Обстежуються умови проживання сімей ветеранів війни, багатодітних родин, що
опинились в складних життєвих обставинах.
При виконкомі міської ради працює опікунська рада, робота якої направлена на
захист інтересів і прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки. Питання здійснення
опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування систематично заслуховується на
засіданнях виконавчого комітету.
На обліку в Липовецькій міській раді перебуває 6 дітей, позбавлених піклування
батьків. У грудні на засіданні виконкому заслухано питання роботи опікунів щодо
належного виховання дітей під опікою.
Проводиться певна робота із захисту та збереження житлових та майнових прав дітей,
які проживають з батьками. До Новорічних свят організовано новорічну ялинку для дітей з
обмеженими фізичними можливостями, дітей учасників АТО та дітей сиріт. Всім дітям
вручені подарунки.

Зайнятість населення
Перебувало на обліку в районному центрі зайнятості станом на 01.01.2017 р. 192
жителів міста. Всього зареєстровано протягом 2017 р. 224 чол., працевлаштовано незайнятих
громадян – 142 чол.

241 чол. знято з обліку без працевлаштування. Брало участь в оплачуваних
громадських роботах 25 чол.
На підприємствах усіх форм власності здійснюється бронювання робочих місць для
працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, відповідно до діючого
законодавства проводиться атестація робочих місць.

Правопорушення
Протягом 2017 року співробітниками поліції Липовецького ВП, в тому числі
дільничних офіцерів поліції було складено 724 адміністративні протоколи, більшість
правопорушень було зафіксовано за появу в публічних місцях в п’яному вигляді або
розпиття спиртних напоїв у публічних місцях; дрібне хуліганство -32, сімейні суперечки між
ріднею, кваліфікується законодавством як насильство в сім’ї -36.
Також керування транспортними засобами в нетверезому вигляді задукументовано в
місті - 52
За зверненнями громадян за вище вказаний період надійшло 597 звернень, з них:
порушено 77 кримінального характеру, з них:
51 кримінальному провадженню прийняте рішення;
26 кримінальних провадженнях проводяться слідчі дії.
З метою забезпечення безпеки поліцейських при виконанні ними функціональних
обов’язків, недопущення травматизму планується придбати засоби індивідуального захисту
шоломи та бронежилети.
Поліпшено роботу групи з охорони громадського порядку. На загальних зборах групи
затверджено графік роботи, проведено інструктаж з її членами, яким вручено посвідчення.
Для поліпшення її роботи у 2018 р. планується додаткове встановлення засобів
відеоспостереження у сквері та по вул. В. Липківського, вул. Героїв Майдану.

Фінансовий стан
За 11 місяців 2017 рік
До бюджету міста Липовець за 11 місяців 2017 року надійшло доходів в сумі
18144,0 тис.грн., з них :
до загального фонду – 16928,0 тис.грн . в т.ч. :
10851,7 тис.грн. -податкові надходження
843,0 тис.грн. –неподаткові надходження
5233,3 тис.грн. - офіційні трансферти з них :
5211,9 тис.грн.- інша субвенцiя на утримання закладiв освiти i культури21,4 тис.грн . - інша субвенцiя на виконання проекту "Спортивний комплекс
просто неба"
до спеціального фонду – 1216,0 тис.грн.. в т.ч. :
47,3 тис.грн.- податкові надходження
433,5 тис.грн. – неподаткові надходження
589,6 тис.грн. – доходи від операцій з капіталом(кошти від продажу землі)
7,1 тис.грн. – цільові фонди
138,5 тис.грн.- офіційні трансферти з них:
38,6 тис.грн . - інша субвенцi на виконання проекту "Спортивний
комплекс просто неба"
99,9 тис.грн.- інша субвенцiя на виконання проекту "Екологiчна
трансформацiю набережної р.Соб
За 11 місяців 2017 року план по доходах загального фонду міського бюджету без
урахування трансфертів виконано на 108,66 %. ,що складає 932,2 тис. грн. перевиконання.
Виконання видаткової частини загального фонду бюджету міста склало 15167,4
тис.грн., або 95,9% відносно плану за 11 місяців 2017 року з урахуванням змін.
Між галузями видатки розподілені таким чином:
2404,1 тис.грн. -організаційне,інормаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності міської ради
5807,7 тис.грн. - освіта
183,1 тис.грн. - соціальний захист та соціальне забезпечення
220,3 тис.грн. -культура і мистецтво
21,9 тис.грн.- фізична культура і спорт
3488,5 тис.грн. – житлово-комунальне господарство
2799,7 тис.грн. - утримання та розвиток інфраструктури доріг
50,0 тис.грн. -субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
242,0 тис.грн.- видатки, не віднесені до основних груп в т.ч.:
50,0 тис.грн- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів
73,9 тис.грн.-інша субвенція (30,0-на харчування учнів початкових класів,
43,9-на проїзд пільгової категорії населення)
118,1 тис.грн.-інші видатки

ОСНОВНІ ЗАХОДИ „ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА ЛИПОВЕЦЬ НА 2018 РІК”

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Обсяг
Термін
Відповіфінан- Джерело
дальні за викона- суван-ня, фінансуння
виконання
тис.
вання
грн.
3

4

5

6

3677,6

Загальний
фонд

2678,8

Загальний
фонд

30,0

Загальний
фонд

40,0

Загальний
фонд

1500,0

Загальний
фонд

20.0

Бюджет
розвитку

400,00

Бюджет

1. Житлово-комунальне господарство
1.1

Забезпечення діяльності виконавчого
комітету

Виконавчий
комітет

1.2

Благоустрій міста

КП
«Комунсервіс»

1.2.1.

в т. ч. благоустрій кладовищ

КП
«Комунсервіс»

1.3

Організація та проведення
громадських робіт

КП
«Комунсервіс»

1.4

Поточний ремонт і утримання доріг по
вул. м. Липовець

КП
«Комунсервіс»

1.5
1.6

Капітальний ремонт дорожнього
покриття (тротуару) по вул. Замковій
в м. Липовець
(виготовлення ПКД)
Будівництво мереж зовнішнього

КП
«Комунсервіс
Виконав-

Протягом
2018
року
Протягом2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протя-

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

освітлення по вул. Пушкіна, Павлова,
Гончарова , Поповича та Подільська в
м. Липовець

чий
комітет

Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул. Соборності (Щорса)
в м. Липовець

Виконавчий
комітет

Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул. Б.Хмельницького,
Тиха, провулку Б.Хмельницького в м.
Липовець(виготовлення ПКД)
Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул.Докучаєва, Єрмака
Можайського та Чайковського в м.
Липовець(виготовлення ПКД)
Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул. Глінки,
А.Шептицького, Матросова та
Тутківського в м. Липовець
(виготовлення ПКД)
Капітальний ремонт фасадів
(утеплення стін, горища) будівлі ДНЗ
№2 «Малятко в м. Липовець
Вінницької обл..
Реконструкція очисних споруд системи
централізованого водовідведення в м.
Липовець
Будівництво мереж каналізації по вул.
Героїв Майдану в м. Липовець
Вінницької обл.
Будівництво сміттєсортувального
комплексу в м. Липовець Вінницької
обл..
Відшкодування різниці між розміром
ціни (тарифу) на житлово-комунальні
послуги, що затверджувалися або
погоджувалися рішенням органу
місцевого самоврядування, та розміром
економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво
Забезпечення функціонування
водопровідно-каналізаційного
господарства
Капітальний ремонт будівлі
Липовецької міської ради (заміна
віконних та дверних блоків).
Придбання житла для дітей-сиріт, дітей
під опікою, дітей позбавлених
батьківського піклування

Виконавчий
комітет
Виконавчи
й комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет

Виконавчий
комітет

Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
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2018
року
Протягом
, 400,0
2018
року
Протягом
30,00
2018
року
Протягом
30,0
2018
року
Протягом
,
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018рок
у
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року

розвитку

Бюджет
розвитку
Бюджет
розвитку
Бюджет
розвитку

30,0

Бюджет
розвитку

400,0
500,0

Бюджет
розвитку
Субвенція

500.0

Понадпланові

150,0

Бюджет
розвитку

300,0

Бюджет
розвитку

300,0

Загальний
Фонд

250,0

Загальний
фонд

70,0

Бюджет
розвитку

400,0

Понадпланові

Протягом
2018
року

700,0

Виконавчий
комітет

Протягом
2018
року

-

3.1

Фінансування дошкільних закладів
освіти м. Липовець

Виконавчий
комітет

Протягом 2018
року

3.2

Фінансування дошкільних закладів
освіти м. Липовець

Виконавчий
комітет

Протягом 2018
року

1.19

Поповнення статутного фонду КП
«Комунсервіс» Липовецької міської
ради.

Виконавчий
комітет

Понадпланові

2. Охорона праці
2.1

Виділення коштів на виконання
Програми з охорони праці ( атестація
робочих місць)

3. Освіта
Офіційні
трансфер
ти

400,0

Загальний.
Фонд

130,0

Загал.
Фонд

4. Культура та спорт
4.1

Проведення культурно-масових заходів

4.2

Фінансування закладів культури м.
Липовець

Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет

4.3

Фінансування заявки для участі в
обласних змаганнях футбольного клубу
«Факел» Липовець

Виконавчий
комітет

4.4

Проведення інших міських спортивних
змагань

4.5

Придбання спортивного інвентаря та
обладнання

4.6

4.7

Придбання предметів довгострокового
використання для міського клубу
Оптимізація роботи з молоддю

Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет

Протягом 2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018 р.

Протягом
2018
року
Протягом 2018
року

Офіційні
трансфер
ти

6,0

Загал.
Фонд

24,0

Загал.
Фонд

20.0

Бюджет
розвитку

50,0

Понадплан
ові

10,0

Загал.
Фонд

5.Соціальна підтримка незахищених жителів міста
5.1

Надання матеріальної допомоги та
допомоги на поховання

Виконавчий
комітет

5.2

Надання фінансової підтримки міській
раді ветеранів

Виконавчий
комітет

Протягом
2018
року
Протягом
2018
року

130,0

Загал.
Фонд

15,0

Загал.
Фонд

6. Екологія
6.1

Вивезення сміття з прибережних смуг

Виконавчий
комітет

Протягом
2018
року

45,9

Кошти
від сплати екоподатку

200,0

Вільний
залишок

100,0

Загальний
фонд

15,0

Загальний
фонд

60

Загальний
фонд

25,0

Загальний
фонд

7. Різне
Виготовлення Генерального плану м.
Липовець

Виконавчий
комітет

Інші видатки

Виконавчий
комітет

в т. ч. міжнародні відносини

Виконавчий
комітет

інформаційне забезпечення діяльності
міської ради

Виконавчий
комітет

сплата внесків до Асоціації міст
України, судовий збір

Виконавчий
комітет

7.4

Реалізація програми профілактики
злочинності та правопорядку на
території Липовецької міської ради

Виконавчий
комітет

7.5

Реалізація програми поліпшення
техногеннї та пожежної безпеки на
території Липовецької міської ради

Виконавчий
комітет

7.6

Реалізація програми профілактики та
боротьби з африканською чумою
свиней у м. Липовець на 2016 рік

Виконавчий
комітет

7.7

Реалізація програми зайнятості
населення

Виконавчий
комітет

7.8

Реалізація програми відзначення
державних та професійних свят,
ювілейних дат, заохочення

Виконавчий
комітет

7.9

Реалізація програми розвитку архівної
справи

Виконавчий
комітет

7.1

7.3

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Протягом
2018
року
Протягом
2018рок
у
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018рок
у
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року
Протягом
2018
року

30,0

Загальний
фонд

Понадпланові
20,0
кошти

100,0

Загальний
фонд

32,0

Загальний
фонд

40,0

Загальний
фонд

8,0

Загальний
фонд

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

проект РІШЕННЯ
Від 22 грудня 2017 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
39 сесія 7 скликання

Про затвердження Міських програм
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, міська рад
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Міські програми:
1.1. Комплексна цільова програма „Екологія 2018-2019”(додаток 1).
1.2.Программа благоустрій м. Липовець на 2018 рік (додаток 2).
1.3.Програма «Ветеран 2018» (додаток 3).
1.4. Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа на 2018- 2019 роки(додаток 4).
1.5.Програма зайнятості населення територіальної громади м. Липовець Липовецького
району Вінницької області на 2018 рік. (додаток 5).
1.6. Програма розвитку інформаційного простору на 2018 рік. (додаток 6).
1.7. Програма розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції м.
Липовець на 2018 р. (додаток 7).
1.8. Програма оптимізації роботи з молоддю на 2018 – 2019 роки (додаток 8).
1.9. Програма підтримка дошкільних навчальних закладів міста Липовець на 2018 рік
(додаток 9).
1.10. Програма профілактики та боротьби з африканською чумою свиней у м. Липовець на
2018рік (додаток 10).
1.11. Програма розвитку фізичної культури і спорту громади м. Липівця на 2018-2019 рр.
(додаток 11).
1.12.Програма соціального захисту територіальної громади м. Липівця на 2018 рік (додаток
12).
1.13.Програма проведення культурно-масових заходів у 2018 році (додаток 13).
2. Фінансування Програм проводити з бюджету міської ради, за рахунок спонсорських,
благодійних надходжень та інших джерел не заборонених чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради 7 скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА

ГРУШКО

Додаток 1
до рішення 39 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від 22 грудня 2017 року № …

Міська комплексна цільова програма „Екологія 2018-2019”
1.Загальні положення
Міська комплексна цільова програма „Екологія – 2018-2019” (далі - Програма) спрямована
на реалізацію державної та міської політики щодо забезпечення конституційного права
людини на безпечне довкілля та виконання обов’язку щодо охорони, раціонального
використання та відтворення природних ресурсів.
Забезпечення екологічної стабільності, охорона навколишнього природного середовища,
поліпшення умов проживання населення є складовою частиною економічного і соціального
розвитку міста.
Розроблення Програми обумовлене існуванням екологічних проблем, вирішення яких або
зменшення їх негативного впливу потребує значних коштів та часу.

2. Сучасний екологічний стан та основні екологічні проблеми міста
Аналіз щорічних статистичних даних рівня забруднення атмосферного повітря міста показує,
що обсяг викидів забруднюючих речовин залежить від обсягів промислового виробництва
підприємств та кількості транспортних засобів. Головними забруднювачами атмосфери є
ПП" Липовецька цегельня", ВФ ТОВ «Яблуневий дар», філія "Райавтодор","Млин
пром.",Управління газового господарства.
Основними джерелами забруднення водних об’єктів міста є відсутність каналізаційної
мережі в окремих мікрорайонах міста, застаріла водо- каналізаційна система в центрі міста,
аварійний стан очисних споруд, відсутність локальних очисних споруд в районі ЦРЛ. За
даними Вінницького обласного центру з гідрометеорології, стан забруднення води у р.Соб
на сьогодні характеризується як помірний. Вміст інгредієнтів, що контролюються, не
перевищує гранично допустимі концентрації і знаходиться на рівні середніх багаторічних
значень.
Місто Липовець розташоване на березі ріки Соб, яка впадає у Південний Буг. Історично
склалося, що забудова міста велася вздовж ріки. Житлові будинки, підприємства, обласна
лікарня відновного лікування, розташовані у водоохоронній зоні, вносили свою частку в її
забруднення та засмічення берегів. Відповідно до вимог природоохоронного законодавства, з
метою створення та підтримання сприятливого гідрогеологічного режиму та санітарного
стану річки, запобігання знищенню навколоводних рослин і тварин, необхідно встановити
межі водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, в яких запроваджується режим
обмеженої господарської діяльності.
Водопостачання міста здійснюється із водопровідної мережі, яку обслуговує КП
"Липовецьводоканал", 9 свердловин та колодязів громадського й приватного користування.
Фактичний обсяг підйому прісної води по місту складає 134 тис.м3 , реалізація-98 тис куб.м.
Передбачається будівництво нових свердловин в мікрор-нах Гайсин, Центр (вул.
Грушевського). Для забезпечення мешканців якісною питною водою, необхідно провести
будівництво нового водозабору, охопивши при цьому всі мікрорайони міста та здійснити
реконструкцію водопровідної мережі в центрі міста. Для здешевлення собівартості куб.м.
води , підвищення її тиску виготовлено проект на облаштування резервуару чистої води
(накопичувача), реалізація якого становить 1млн.788тис. 788 грн. Проект подається
щорічно для участі у конкусах з метою залучення державних коштів.

Залишається гострою проблема знешкодження твердих побутових відходів на міському
полігоні, який виник у 60-х роках минулого століття . Відсутність початкових проектних
документів на експлуатацію та технологію знешкодження відходів, неможливість через
відсутність електро- та водопостачання застосування прогресивних засобів сортування та
переробки сміття, створюють певні проблеми. Потрібно вжити негайних заходів для
приведення полігону з поховання твердих побутових відходів (далі – полігон ТПВ) до
належного еколого-безпечного стану, здійснивши першочергові заходи з поліпшення стану
існуючого міського полігону ТПВ на період експлуатації до 2019 року. Виготовити
проектно-кошторисну документацію на будівництво сортувальної станції ТПВ. Для
запобігання забрудненню підземних водонесучих горизонтів необхідно регулярно вести
спостереження за станом підземних вод на території полігону. Крім того, обвалувати та
обнести огорожею .
У місті в останні роки спостерігається погіршення стану зелених насаджень, у своїй
більшості висаджених у повоєнний період, та незадовільний стан газонів. Причиною цього є
фізіологічне старіння дерев, які потребують заміни за віком, недостатність бюджетних
коштів на утримання зеленого господарства, відсутність міського спеціалізованого
підприємства зеленого будівництва, а також відсутність належного догляду підприємств,
установ та організацій за зеленими насадженнями, які знаходяться на прилеглих до них
територіях.

3.Мета та основні завдання
Основною метою Програми є забезпечення екологічно безпечних умов проживання
населення міста, запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона,
раціональне використання та відтворення природних ресурсів.
Для досягнення цієї мети необхідно провести ряд заходів щодо зменшення забруднення
довкілля стічними водами, раціонального водокористування, охорони поверхневих вод,
запобігання підтопленню та зсувонебезпечним явищам, збереження та відновлення зелених
зон, зменшення негативного впливу підприємств міста на довкілля, підвищення рівня
екологічної свідомості мешканців міста, проведення виховної роботи щодо охорони
навколишнього природного середовища серед молодшого покоління .
Програма розрахована на 2 роки, виконання її заходів передбачається протягом 2018-2019
років.

4.Фінансове забезпечення
Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів:
- міського, районного , обласного та державного бюджетів, у т.ч. фондів охорони
навколишнього природного середовища;
- кошти підприємств, установ та організацій;
- кошти з інших джерел (що не суперечить вимогам чинного законодавства - добровільні
внески, інвестиції тощо).
Щороку обсяги фінансування заходів Програми уточнюються у межах наявних фінансових
ресурсів, після чого подаються бюджетні запити для врахування при підготовці проектів
відповідних бюджетів.
Головним розпорядником бюджетних коштів, які виділятимуться на виконання заходів
Програми, є Липовецька міська рада відповідно до своїх функцій.
5. Організація та контроль за виконанням заходів
Виконавцями Програми є міські комунальні та промислові підприємства, інші підприємства,
організації та установи незалежно від форм власності.

Забезпечення взаємодії та координації роботи виконкому міської ради комітету та
підприємств, організацій і установ, пов’язаних з виконанням Програми, здійснюється
постійною комісією міської ради.
Організацію виконання заходів Програми, відповідно до своїх повноважень, здійснюють
структурні підрозділи міської ради.
Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію міської ради з
питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. На початку року
міська рада заслуховує звіт про виконання Програми в минулому році. В І кварталі
наступного року на розгляд міської ради виноситься звіт про виконання Програми за весь
період.
6. Очікувані результати
У ході та по завершенні реалізації Програми очікується зменшення скидів забруднюючих
речовин у поверхневі водойми, регулярне забезпечення мешканців водою, вирішення
питання поводження з твердими побутовими відходами, збільшення кількості зелених
насаджень та озеленених зон в місті та поліпшення загального екологічного стану міста
Липовець.
ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми "ЕКОЛОГІЯ 2018-2019"
1. Підприємствам, установам, організаціям міста всіх форм власності, у яких наявні
джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та експлуатуються
пилогазоочисні установки:
1.1. Вдосконалити системний виробничий контроль за дотриманням технологічних
нормативів гранично-допустимих викидів на підприємствах.
До 01.01.2019 року
1.2. Облаштувати санітарно-захисні зони (відповідно до попередньо розроблених
проектів), а саме: оздоровлення, благоустрій та озеленення територій, в тому числі за
рахунок звільнених промислових майданчиків.
1.3. Щороку, в термін до 25 грудня забезпечувати розробку та узгодження з міською
радою річних планів зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з
наданням інформації про виконання плану за попередній рік.
2.Вінницькій філії ТОВ «Яблуневий дар» привести до належного стану очисні споруди.
До 01.07.2018 року

Виконкому міської ради спільно з КП "Комунсервіс" :
3.1. Не допускати реконструкції вулиць, будівництва та реконструкції житлових
кварталів за рахунок масового знесення зелених насаджень.
3.2. Щороку збільшувати площі зелених насаджень на 5 % (до досягнення нормативу).
3.3. Заборонити спалювання твердих побутових відходів, опалого листя та городніх
залишків у весняно-осінній період.

3.4. Забезпечити належний збір та передачу відходів для подальшої утилізації всіх видів
твердих побутових відходів.
3.5. Дирекціям загальноосвітніх шкіл , дитячим садочкам міста спільно з КП
"Комунсервіс" розробити та забезпечити проведення освітньо-виховних заходів в навчальних
закладах міста з питань охорони навколишнього природного середовища.

4. Виконкому міської ради спільно з ДП"Липовецьводоканал":
4.1. Забезпечити безперебійну подачу питтєвої води всіма діючими скважинами міста ,
збільшивши дебет води за рахунок введення нових свердловин.
4.2 .З метою збільшення об"ємів використання води сприяти будівництву скважини у
мікрорайоні Гайсин.

0,815 млн.грн.

Кошти бюджетів вищих рівнів.

4.3.Вирішити питання реконструкції очисних споруд міста та КНС .

10,4 млн. грн.. Кошти бюджетів вищих рівнів.
4.4. З метою недопущення проникнення стокових вод у грунт, приєднати два приміщення
ЗОШ №2, будинків по вул..Героїв Майдану до міської каналізаційної мережі.

1,5 млн.грн. Кошти бюджетів вищих рівнів
4.5.Сприяти будівництву локальних очисних споруд в мікрорайоні лікарні.

За рахунок коштів обласного бюджету.
4.6. Вирішити питання будівництва сортувальної лінії ТПВ.

4 млн.грн. Кошти бюджетів вищих рівнів.
4.7.Провести обвалування та висадку зелених насаджень на міському звалищі ТВП.

10 тис. грн.

Кошти міського бюджету.

4.8.Проводити щорічно серед шкільної молоді конкурси плакатів, рефератів, малюнків та
робіт на екологічну тематику.

3 тис. грн.

Кошти міського бюджету.

Додаток 2 до рішення 39 сесії
Липовецької міської ради 7
скликання від 22 грудня 2017 року
№…

Програма
Благоустрій м. Липовець на 2018 рік
І. Чисте місто
1. Підстава для прийняття Програми:
- Пункт 1 статті 27, пункти 6, 7 статті 30 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”;
- Закон України „Про відходи” від 05.03.1998 р.;
- Закон України „Про державні цільові програми” від 18.03.2004 р.
2. Мета Програми:
- забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції та ремонту доріг;
- поліпшення транспортного обслуговування населення;
- створення сприятливих умов мешканцям міста для пересування в темну
пору доби;
- вирішення питань збирання, транспортування, захоронення побутових
відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населеного
пункту;
- впорядкування кладовищ;
- проведення озеленення міста;
- виховання у молоді любові до рідного краю та природи;
- проведення ефективної та цілеспрямованої діяльності, спрямованої на
організацію та координацію заходів у галузі охорони довкілля м. Липовець,
забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення
природних ресурсів;
- попередження негативного впливу на екологічну ситуацію та
забезпечення поліпшення стану довкілля через
вжиття відповідних
природоохоронних заходів.
3. Виконавці Програми:
- виконком Липовецької міської ради;
- підрядні дорожньо-будівельні організації;
- школи;
- підприємства, територіально підпорядковані міській раді;
- домовласники;
- КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради»;
- організації, підприємства та установи, розташовані на території ради.
4. Основним шляхом і засобом виконання даної Програми є відповідна
робота виконкому, депутатів міської ради, а також усвідомлена допомога
громади при обов’язковому фінансуванні коштами з місцевого бюджету.
5. Основні Програмні заходи:
- збирання та своєчасне вивезення твердих побутових відходів з
території м. Липовець;
- розчищення вулиць від снігу;
- ремонт доріг;

- санітарна очистка кладовищ;
- висадження дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених
пунктів;
- забезпечення зовнішнього освітлення вулиць в темну пору доби;
- впорядкування та зачищення прибережної зони.
6. На виконання заходів Програми „Благоустрій міста на 2018 р.”
передбачити кошти з різних джерел фінансування в сумі 2,679 млн. грн.
7. Очікувані результати реалізації Програми
При виконанні Програми у повному обсязі поліпшиться екологічна
ситуація, санітарний стан міста, зовнішній вигляд та дизайн вулиць і площ,
збільшиться термін використання автомобільної техніки, зменшиться
травматизм

ІІ. Чисте довкілля
1. Мета
- проведення ефективної та цілеспрямованої діяльності, спрямованої на
організацію та координацію заходів у галузі охорони довкілля м. Липовець,
забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення
природних ресурсів;
- попередження негативного впливу на екологічну ситуацію та
забезпечення поліпшення стану довкілля через
вжиття відповідних
природоохоронних заходів.
2. Цілі
- формування та реалізація ефективної природоохоронної діяльності
територіальної громади м. Липовець для поліпшення стану довкілля,
забезпечення охорони навколишнього природного середовища;
- створення основи для вирішення питань бюджетного фінансування
природоохоронних заходів.
3. Принципи реалізації
- пріоритетність вимог екологічної безпеки;
- обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та
лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської,
управлінської та іншої діяльності.
4. Заходи
Атмосферне повітря
- забезпечити підприємства нормативними санітарно-захисними зонами;
- суб’єктам господарювання всіх форм власності забезпечити наявність
дозволів на викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами відповідно до існуючих вимог;
- не допускати запалювання відходів на сміттєзвалищі та спалювання
сміття в межах міста.
Водні ресурси
- забезпечити охорону і раціональне використання джерел питного
водопостачання;
- забезпечити виконання заходів по підтриманню сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану р. Соб;

- забезпечити будівництво систем водовідведення, поліпшення стану зон
санітарної охорони джерел водопостачання, благоустрій водоохоронних зон та
прибережних захисних смуг водних об’єктів;
- вжити заходи на недопущення скиду неочищених та недостатньо
очищених вод у водойми;
- проводити постійний контроль за якістю питного водопостачання та
санітарно-гігієнічного благополуччя водопровідних мереж та систем
водовідведення;
- системно проводити ремонт, реконструкцію та будівництво систем
водопостачання та водовідведення.
Земельні ресурси
- забезпечити раціональне використання та охорону земель, гарантії прав
на землю з наданням виключного пріоритету охороні земель як елементу
екологічної безпеки;
- виготовлення генерального плану м. Липовець.
Поводження з відходами
- проводити санітарну очистку міста відповідно до затвердженого
регламенту;
- провести упорядкування центрального полігону ТПВ відповідно до
діючих вимог:
- огородити сміттєзвалище по периметру;
- провести заходи з озеленення санітарно-захисної зони сміттєзвалища;
- обладнати рів для відведення дренажних вод від сміттєзвалища з
влаштуванням малих очисних споруд;
- забезпечити захоронення відходів на полігоні ТПВ у відповідності до
існуючих правил;
- організувати відомчий лабораторний контроль за станом забруднення
навколишнього середовища внаслідок функціонування сміттєзвалища.
5. Фінансово-економічне забезпечення
Кошти спецфонду бюджету Липовецької міської ради, отримані від
сплати екологічного податку.
6. Моніторинг виконання
Основні критерії, які свідчать про ефективність виконання заходів:
- відповідність основних показників, які характеризують стан
атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів і т. д., визначеним в
державі екологічним нормам.
7. Механізм використання коштів
Одержувачами бюджетних коштів є підвідомчі комунальні підприємства,
інші суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють певні роботи та
послуги із «Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів» (Постанова КМУ № 1147 від 17.09.1996 р.)

План заходів
до розділу «Чисте довкілля»
№ ПКМУ
Заходи
з/п №1147
1
82 Проведення екологічних експертиз
2
35 Ведення та розвиток державного земельного кадастру на

Сума,
тис. грн.

3

44,
45

4

47

5

3

6

18

7

9

8

47

9

47

10

47

11

47

12

68

13

47

14

2

території Липовецької міської ради
Послуги з благоустрою та озеленення м. Липовець, пов’язані із
захистом зелених насаджень від шкідників та хвороб і
ліквідацією негативних наслідків техногенного впливу на міські
лісопаркові насадження та наслідків буреломів, сніголамів,
вітровалів
Послуги із садіння та догляду за озеленювальними та
декоративними насадженнями, пов’язані із озелененням міста
Послуги з благоустрою міста, пов’язані з видаленням твердих
побутових відходів та винесенням об’єктів забруднення з
прибережних смуг р. Соб та її приток
Послуги з гасіння і попередження пожеж на міському
сміттєзвалищі, пов’язані з усуненням факторів забруднення
атмосферного повітря
Надання послуг з очистки водойми р. Соб та її приток і
оновлення місць масового відпочинку
Всього по 2240
Придбання квіткової продукції, декоративних насаджень, крім
багаторічних, саджанців для багаторічних насаджень віком до 1
року, однолітніх озеленювальних насаджень, рослин, квітів для
оформлення клумб, які не передбачають придбання необоротних
активів , пов’язане з озелененням міста
Придбання інших технічних культур ( насіння трав для газонів)
Придбання добрив тваринного чи рослинного походження,
пов’язане з озелененням міста
Придбання агрохімічних продуктів, пов’язане з озелененням
міста
Придбання обладнання (урн) для збору побутових відходів
(сміття)
Всього по 2610
Придбання інших багаторічних насаджень, плодово-ягідних
дерев, кущів, озеленювальних і декоративних насаджень для
облаштування територій установ, дворів. Будинків, вулиць,
площ, садів, які передбачають виникнення необоротних активів,
пов’язане з озелененням міста
Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни
такого, що використало свої технічні можливості на
комунальних каналізаційних системах міста
Реконструкція очисних споруд системи централізованого
водовідведення в м. Липовець
Всього по 3210

Заступник
міського голови

С. С. Кропивницький

ПОГОДЖЕНО:
Секретар міської ради
Заст. міського голови
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Провідний спеціаліст з
ведення бухгалтерського обліку
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Проект Програма
«Ветеран 2018»

м. Липовець
2017р.

1. Загальні положення
Міська програма “Ветеран” підготовлена з метою визначення та
задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі
ветеранів війни 1939-1945 років, жертв нацистських переслідувань та сімей
загиблих (померлих) воїнів, реалізації державної політики у сфері соціальної
підтримки ветеранів, людей похилого віку та на виконання законів України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про жертви нацистських
переслідувань”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про увічнення перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років”, “Про соціальні
послуги”, “Про поховання та похоронну справу”.
2. Мета програми
Програма "Ветеран 2018" розроблена спільно з радою ветеранів міста, з
метою проведення комплексу заходів з поліпшення життєвого рівня та
благополуччя ветеранів, підтримки морального стану людей похилого віку
вирішення їх проблем, здійснення соціального захисту.
3. Основні завдання:
- підтримка виконання державних цільових програм соціального і
правового захисту ветеранів війни і праці та міської Програми соціального
захисту територіальної громади на 2018 рік.
- створення належних умов для підтримки здоров'я і активного способу
життя ветеранів;
- надання пільг, переваг і соціальних гарантій з урахуванням стану здоров'я.
4. Соціально-правовий захист
1. Забезпечення виконання вимог і положень Закону України "Про статус
ветеранів війни і праці та гарантії їх соціального захисту", "Про реабілітацію
інвалідів в Україні", а також соціальних програм міської ради, направлених на
підтримку цієї категорії людей.
2. Виконавчому комітету міської ради за активної підтримки ради
ветеранів міста та інших громадських організацій міста забезпечити виконання
Програми "Ветеран-2018", хід її виконання розглядати на пленумах ради
ветеранів, сесіях міської ради.

Постійно.
Виконком міської ради,
Рада ветеранів.
5. Поліпшення соціально-побутових умов
1. З метою досягнення соціальної, економічної стабільності і підвищення
життєвого рівня малозабезпечених громадян в місті провести додаткове
обстеження матеріально - побутових умов ветеранів війни і праці, інвалідів,
вдів і членів сімей загиблих воїнів, поновити банк даних цієї категорії
громадян. За
заявами , за бажанням, сприяти взяттю на облік
для
обслуговування працівниками КП "Територіальний центр обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян,
наданню грошової,
матеріальної і інших видів допомог.
Виконком міської ради, рада
ветеранів.
IV квартал 2018 року
2. Організувати роботу з проведення Міжнародних днів людей похилого
віку, інвалідів ( 1 жовтня, 3 грудня 2018 року), щорічної Всеукраїнської акції
"Милосердя" та Міжнародного Дня волонтера.
Виконком міської ради, рада
ветеранів. IV квартал 2018 року
3. Продовжити роботу дитячих волонтерських команд загальноосвітніх
шкіл міста щодо надання допомоги категорії малозахищених верств населення.
Виконком міської ради,
молодіжний виконком.
4. У осінньо-зимовий період сприяти проведенню акції " Твори добро"
спільно з загальноосвітніми школами міста та молодіжним виконкомом.
Виконком міської ради,
рада ветеранів.
Постійно
5. Сприяти здійсненню телефонізації квартир ветеранів, учасників Великої
Вітчизняної війни, учасників бойових дій .
Виконком міської ради.
Постійно
6 У зв'язку з проведенням в Україні щорічних добродійних акцій
"Милосердя", які спрямовані на забезпечення гарантій соціального захисту
непрацездатних малозабезпечених громадян, залучати керівників підприємств
та установ міста, підприємців до благочинності.
Виконком міської ради, рада

ветеранів міста
2018 рік
7.Відповідно до актів обстеження побутових умов ветеранів, інших
відповідних документів, надавати матеріальну допомогу на лікування,
поліпшення умов проживання найбільш потребуючим.
Рада ветеранів, виконком міської
ради.
1-4 кв. 2018 р.
6. Медичне обслуговування ветеранів
1.Сприяти виконанню зобов'язань з охорони здоров'я ветеранів і
своєчасного проходження громадянами похилого віку медичного огляду,
якісного медико-соціального обслуговування.
Виконком міської ради.
Постійно
2. Продовжити практику відвідування ветеранів війни, праці, самотніх
людей похилого віку, інвалідів дома, з метою оформлення документів на
надання їм матеріальної допомоги, з вітаннями до Дня народження, під час
хвороби.
Виконком міської ради,
рада ветеранів.
Постійно.
3. Забезпечити щорічну реабілітацію ветеранів війни і праці міста у
кардіологічному відділенні ЦРЛ.
Рада ветеранів міста.
Виконком міської ради.
Постійно.
7. Культурно-масова робота
1.Забезпечити культурно-масові заходи, присвячені Перемозі над
нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародному Дню інвалідів, Міжнародному
Дню людей похилого віку, Міжнародному Дню волонтера.
Виконком міської ради,
клуб, Рада ветеранів.
Протягом року.
2. Організувати виступи учасників художньої самодіяльності у
Росошанському відділенні тимчасового перебування самотніх
непрацездатних громадян до календарних дат.
Рада ветеранів міста. Клуб.

3. Продовжити роботу в навчальних установах міста, молодіжних
громадських організаціях щодо проведення зустрічей молоді з учасниками
бойових дій, інвалідами Другої світової війни, ліквідаторами аварії на
ЧАЕС. Організовувати проведення уроків мужності, "круглих столів" з
допомогою яких виховувати молодь міста в дусі патріотизму, любові до
Батьківщини, високої моралі і духовності.
Виконком, Рада ветеранів,
молодіжний виконком.
Постійно
4. До Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сформувати
продуктові пайки інвалідам війни, учасникам бойових дій, солдатським
вдовам.
травень 2018 року.
5.Передплатити районну газету ветеранам війни "Липовецькі вісті" на 2
півр. 2018 року
червень 2018 року
8. Фінансове забезпечення програми
Фінансування програми здійснювати за кошти місцевого бюджету та інші
не заборонені законодавством надходження.
Передбачити у бюджеті міської ради на 2018рік фінансування заходів
Програми "ВЕТЕРАН 2018" у розмірі 15 тис. грн.

Секретар міської ради

Заступник міського голови

А. Лебідь

Н.Карбівська

Додаток 4 до рішення 39 сесії
Липовецької міської ради 7
скликання від 22 грудня 2017 року
№…

Проект програма
забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського
піклування,
та осіб з їх числа на 2018 - 2019
роки.

м. Липовець
2017 рік

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА
Міська Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа на 2018-2019 роки (далі - Програма) розроблена з метою
захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
забезпечення належних побутових умов проживання, надання фінансової допомоги для
ремонту та придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа. Програма передбачає комплекс заходів, які забезпечують виконання законів
України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866, інших
нормативно-правових актів, спрямованих на соціальний захист дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
Станом на 01.12.2017 р. в місті Липовець на первинному обліку перебуває 8 дітей,
(дітей-сиріт -1, дітей, позбавлених батьківського піклування - 5). З них перебувають: під
опікою - 6 дітей, в державних закладах - 2. Із загальної кількості дітей:
- мають житло на праві власності - 3;
- мають житло на праві користування - 5;
- не мають житла - 0.
Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа дозволить молодим людям реалізувати і інші свої права,
оскільки наявність житла - це міцний фундамент подальшої долі.
2. МЕТА ПРОГРАМИ
Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа житлом після завершення терміну перебування в навчальних закладах, сім'ях опікунів,
піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, допомоги у створенні
належних побутових умов проживання шляхом надання фінансової допомоги для
капітального ремонту житлових приміщень.
3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Запровадження та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа, щодо забезпечення житлом.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми дасть змогу:
- створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб із їх числа;
- забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
із їх числа після закінчення їх перебування в сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях,
дитячих будинках сімейного типу, в навчальних закладах.
5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Основними шляхами та засобами розв'язання проблеми забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в місті є:
- створення умов для збереження в задовільному стані закріпленого за дітьми житла та
житла, яке належить їм на праві приватної власності, на період їх перебування під
опікою/піклуванням, у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, державних
закладах;
- забезпечення проведення капітального ремонту житла, яке належить дітям-сиротам,
дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа;
- забезпечення позачергово житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа, які повертаються до місця свого постійного проживання
(первинного обліку) від опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів,
навчальних закладів і не мають житла.

Програма надасть змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів влади, органів
місцевого самоврядування, меценатів, підприємців на виконання зазначених завдань та
забезпечити ефективне здійснення державної політики в галузі соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
Строк дії Програми - 2018 - 2019 роки.
Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під
час формування та затвердження міського бюджету. Фінансування Програми
здійснюватиметься за рахунок коштів міського, районного, обласного бюджетів та
позабюджетних коштів, інших коштів, не заборонених законодавством.
6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів
місцевого бюджету, а також інших джерел не заборонених законодавством.
Для реалізації Програми кошти надходять з інших бюджетів на рахунок виконавчого
комітету Липовецької міської ради.
Використання коштів проводиться на підставі кошторису та інших підтверджуючих
документів.
Кошти спрямовуються на:
- придбання житла;
- ремонт житлових приміщень, право власності на яке мають діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
- оформлення відповідних документів на житло , яке належить дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа;

7.
№
п/п
1.

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙСИРІТ, ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА
Зміст заходів
Відповідальні
Термін
Джерела
2018 рік
2019 рік
фінансування
Планування виділення
коштів на ремонт житла,
яке може бути
використане для дітей –
сиріт, дітей , позбавлених
батьківського піклування
та осіб з їх числа.

Виконком
міської ради

2018-2019

Місцевий
бюджет

За
потребою

За потребою

Зарахування дітей-сиріт,
дітей позбавлених
батьківського піклування ,
яким виповнилось 16
років на позачерговий
квартирний облік.
Забезпечення ведення
єдиного державного
реєстру осіб, які
перебувають на
квартирному обліку
Придбання житла для
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського піклування,
осіб з їх числа.
Проведення моніторингу
наявності житла у дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського піклування,
а також осіб з їх числа, які
були влаштовані до
державних закладів, під
опіку/піклування, в
прийомні сім'ї, дитячі
будинки сімейного типу.

Виконком
міської ради

2018-2019

-

-

-

Виконком
міської ради

Постійно

-

-

-

Виконком
міської ради

2018-2019

Місцевий
бюджет

400тис. грн.
(понадплан)

Виконком
міської ради

2018-2019

6.

Надання фінансової
допомоги дітям-сиротам,
дітям, позбавленим
батьківського піклування,
особам з їх числа, які
повертаються з
навчальних закладів,
дитячих будинків
сімейного типу,
прийомних сімей і мають
власне житло для
капітального ремонту
житлових приміщень.

Виконком
міської ради

2018-2019

Місцевий
бюджет

За
потребою

7.

Здійснення
контролю за дотриманням
опікунами
(піклувальниками),
прийомними батьками та
батьками-вихователями
житлових та майнових
прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського піклування,
при здійсненні операцій з
відчуження жилих

Опікунська
рада

постійно

Місцевий
бюджет

2.

3.

4.

5.

За потребою

За потребою

приміщень та купівлі
нового житла.

8.
9.

Надання правової
допомоги дітям у
переоформленні житла.
Контролювання
при влаштуванні дітей під
опіку (піклування), в
прийомну сім'ю, дитячий
будинок сімейного типу
чи державний дитячий
заклад, в разі наявності в
дитини житла, в
обов'язковому порядку
щодо призначення
опікуна (піклувальника)
над цим житлом.

Опікунська
рада

постійно

Місцевий
бюджет

Опікунська
рада

постійно

Місцевий
бюджет

8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.
- забезпечення співпраці підприємств, установ, організацій, які причетні до процесу
оформлення документів на житло та майно дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування;
- поліпшення соціальних умов проживання дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування;
- здійснення контролю за захистом житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
- попередження дитячої безпритульності та бездоглядності.
Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

Н.Карбівська

Додаток 5 до рішення 39 сесії
Липовецької міської ради 7
скликання від 22 грудня 2017 року
№…

Програма
зайнятості населення
територіальної громади
м. Липовець
Липовецького району
Вінницької області
на 2018 рік.

м. Липовець
2017 рік

Мета програми – забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення,
його
соціального
захисту
від
безробіття
на
території
міста.
Основні завдання програми:
 удосконалення форм та методів співпраці між виконкомом
роботодавцями та службою зайнятості на території громади

ради,



сприяння продуктивній вільно обраній зайнятості населення, спрямованій на
підвищення його життєвого рівня, збільшення мотивації праці;



регулювання та детінізація ринку праці, сприяння зайнятості населення,
посилення соціального захисту від безробіття;



сприяння створенню робочих місць, розширенню сфери прикладання праці та
збільшенню обсягів працевлаштування незайнятого населення на вільні та
новостворені робочі місця, у тому числі за сприяння дотацій із районного
центру зайнятості для створення роботодавцями додаткових робочих місць;



сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних, які
проживають на території громади.



забезпечення розширення видів оплачуваних громадських робіт та зростання
обсягів залучення до них місцевих безробітних;



підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом
збільшення обсягів професійного навчання, перенавчання та підвищення
кваліфікації.

Стан соціально - економічного розвитку населеного пункту.
Місто Липовець є адміністративним центром Липовецького району, який
розташований в центральній частині Вінницької області на відстані 45 км від обласного
центру. Загальна кількість жителів міста (станом на 1.01.2017 р.) складає 9306 осіб, в тому
числі дітей дошкільного віку – 665 , дітей шкільного віку – 1086 , дорослого працездатного
населення – 4392 , пенсіонерів – 3163 , загальна кількість дворів – 3750 одиниць. Аналіз
динаміки чисельності трудових ресурсів протягом останніх п’яти років свідчить про
поступове зменшення кількості дітей шкільного віку (до 20%), яке в найближчі роки
компенсується ростом. Поряд з цим, спостерігається поступове зменшення людей
працездатного віку, зростання кількості громадян пенсійного віку та числа безробітних.
Загальна площа території Липовецької міської ради складає 5511,1 га, в т. ч. площа
міста становить 1330,2 га. Площа сільськогосподарських угідь – 4202,58 га, в т. ч. площа
розпайованої землі – 2741,7759 га. На території міської ради створено резервний фонд
загальною площею 436,3 га., із них 29,2876 га земель запасу надано в оренду. Не
використовується земель резервного фонду - 55.33 га. На території міста знаходяться
94,4795 га земель водного фонду. Із дев’яти наявних ставків, шість ставків, площею 67,79 га,
надано в оренду. Не використаних земель водного фонду залишається 26,1 га.
Землі запасу становлять 321.4 га, в т.ч. 8.7 га із них надано в оренду. Не
використовується земель запасу -34.0 га. Землі, що використовуються під фермерські
господарства, становлять 76.7 га.
Загальна площа земельних ділянок, які можуть бути використані для реалізації
інвестиційних проектів (землі несільськогосподарського призначення), складає близько 3,2
га.

Серед корисних копалин, які добуваються на території , можна виділити глину.
Даний ресурс використовується місцевим підприємством – ТОВ «Липовецький цегельний
завод» для виробництва цегли.
Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету
протягом 2016-2017 років свідчить про те, що власні надходження до загального фонду
протягом останніх двох років коливаються в межах 7-8 млн. грн. Значно швидшими темпами
ростуть надходження до спеціального фонду.
Зменшення кількості платників податку з доходів фізичних осіб пов’язане з
декількома факторами. Це, зокрема, реформування (централізація) обслуговуючих
підприємств – телекому, пошти, газового господарства, санстанції, в результаті чого
відповідні платежі надходять до інших бюджетів, а частина працівників вивільнилась.
Непроста економічна ситуація протягом останніх років призвела до зупинки діяльності
окремих підприємств, які робили вагомий внесок до дохідної частини міського бюджету
(ТОВ «Липовецький молокозавод», ТОВ «Липовецькі м’ясні делікатеси» та ін.) Основним
напрямком поліпшення даної ситуації залишається залучення в економіку міста коштів
інвесторів.
Підприємства міста спеціалізуються на виробництві сільськогосподарської продукції
та її переробці. На даний момент, крім розташованих тут районних і міських служб діють
підприємства ПАТ "Вінницяобленерго" СО"Липовецькі ЕМ", Липовецька дільниця
Іллінецького управління газового господарства, "Цех телекомунікаційних послуг №10 м.
Липовець", "Липовець ЦПЗ №3" , Філія "Липовецьрайавтодор", ДП " Липовецьводоканал",
КП «Комунсервіс», економіка міста представлена наступними підприємствами:
- в галузі сільського господарства – ПрАТ «Зернопродукт МХП», СТОВ
«Липовецьке», ФГ «Пума»;
- в промисловості – ВФ ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Липовецький цегельний
завод», ПП «Липовецький ковбасний цех», ТОВ «Лавін» (виробництво хліба і хлібобулочних
виробів), ТОВ «Млинппром»;
- у будівництві – ТОВ «Будівельник»;
- у транспортній галузі – ТОВ «Липовець АТП» та інші.
Значну роль в життєдіяльності міста відіграють фізичні особи-підприємці.
Переважно вони представляють торгівлю та сферу послуг. Їх загальна чисельність становить
близько 380. В цілому, у мережі підприємств роздрібної торгівлі в м. Липовець працює 142
суб’єкти, 20 з яких є юридичними особами. Мережа ресторанного господарства представлена
15 суб’єктами підприємницької діяльності, 5 з яких – юридичні особи. У сфері побуту діє 43
підприємницьких структури.
На території міста розташовані колегіум імені Василя Липківського та 2
загальноосвітні школи, в яких навчається 1086 учнів, два дитячих садочки, які відвідує 396
дітей, центральна районна лікарня, поліклініка, обласна лікарня відновного лікування, центр
первинної медико-санітарної допомоги, ФАП. Крім того, в місті функціонують дитячоюнацька спортивна , музична школа, районний будинок культури, бібліотеки, міський клуб,
дитячо-юнацький центр.

Стан зайнятості та безробіття
Перебувало на обліку в районному центрі
зайнятості станом на
01.12.2017 р. 416 жителів міста. Всього зареєстровано протягом 2017 р. 192 чол.,
працевлаштовано незайнятих громадян – 142 чол.
241
чол. знято з обліку без працевлаштування, для самостійного
працевлаштування. Брало участь в оплачуваних громадських роботах 25 чол., проходили
профнавчання 40 чол.
На підприємствах усіх форм власності здійснюється бронювання робочих місць для
працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, відповідно до діючого
законодавства проводиться атестація робочих місць.
Вирішенню проблем зайнятості населення у 2018 році сприятиме надання службою
зайнятості, передбачених програмою, соціальних послуг, до яких належать: пошук роботи та
сприяння у працевлаштуванні на вільні та новостворені робочі місця, направлення на

сезонні роботи, професійна
підготовка, перепідготовка , підвищення кваліфікації,
організація та проведення оплачуваних громадських робіт, надання профорієнтаційних,
профконсультаційних послуг та послуг з профвідбору, сприяння працевлаштуванню
працездатних осіб , які не здатні конкурувати на ринку праці. Відповідно до п.2. ч. 6. ст.31
(Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру) Закону України «Про
зайнятість населення», у разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт,
фінансування таких робіт буде здійснюватись пропорційно рівними частинами за рахунок
місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття.
У разі використання місцевого бюджету, громадські роботи продовжують
фінансуватися за рахунок коштів фонду.

І. Основні характеристики території, на якій здійснює повноваження рада
Назва ради: ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА
Відстань до адміністративного центру області
м. Вінниця – 42 км.
Кількість автобусних рейсів на день: до м. Вінниця – 168
Основні демографічні характеристики Липовецької територіальної громади станом на 1 грудня 2017 р.
Чисельність населення – усього (осіб)
у т. ч. працездатного віку
з них:
Жінки
молодь віком до 35 років
у т. ч. :
неповнолітні
діти-сироти та діти, які залишилися без
батьківської опіки
випускники ЗОШ
випускники ПТНЗ
особи, які повернулися після строкової служби у
Збройних Силах України в 2017 р.
Особи, які повернулися з місць позбавлення волі
Пенсіонери – усього
З них одинокі, які потребують догляду
Інваліди

1.

2.
3.
3.1.
4.

9306
4392
2743
1100
694
6
76 / 72
26
5
3
3163
69
738

На території, де здійснює свої повноваження рада, функціонують:
Назва галузі

Назва підприємств, установ, організацій
Усього

1
Промисловість

Будівництво

2
ТОВ "Яблуневий дар"
ТОВ"Липовецький цегельний завод"
ПП"Липовецька хлібна база"

87
41
71

3

"Липовецькі ЕМ"

100

Філія "Липовецьрайавтодор"
ТОВ "Будівельник"

44
19

Кількість працівників
у тому числі:
на сезонних
працюю
роботах
ть за
цивільно
правови
ми
договора
ми
4
5

Транспорт, зв’язок

Сільське
господарство
(включаючи
фермерські
господарства)

Цех телекомунікаційних послуг №10
Липовецький центр поштового зв’язку №3

34
32

ВАТ "ВОПАС"-10599
ТОВ "Зернопродукт"
ТОВ "Липовецьке"
СФГ "Пума" Дишкант В.М.
"Сімекс-Агро"
ПП Чубатюк Р.З.
Липовецька ЗОШ колегіум І-ІІІ ст. №1

21
130
115
3
209
12
81

3

Липовецька СЗОШ 1-111 ст .№3

87
43

3
3

Дитячий садок №1
Дитячий садок №2
Школа музична
Районна лікарня

45
43
20
312

2
3
2

Комунальний заклад "Центр первинної
медико-санітарної допомоги"
Ветеринарна лікарня
Обласна лікарня відновного лікування
Аптеки
ДП "Липовецьводоканал"

209

-

Липовецький
підприємств

29

Освітні установи
Липовецька СЗОШ І-ІІІ ст. №2

Медичні установи

Комунальнопобутове
обслуговування
населення
Культура та
спорт
Торгівля та
громадське
харчування

Культові споруди

Підприємці –
фізичні особи

Комбінат

Комунальних

36
114
21
18

Клуб
Бібліотека
Липовецька райспоживспілка

1
1
19

СТ"Липовецьхліб"
СТ "Юлія"
СТ "Коопторг"
СТ "Олександр і К"
СТ "Меркурій"
СТ "Фараон"
СТ "Заготпром"
СТ "Діамант"

10
6
5
3
2
3
11
12

Церкви:
Українська православна Церква Московського
патріархату
Українська православна Церква Київського
патріархату
Римо-католицька парафія
Непорочного зачаття діви Марії
ФОП Синявська Т.А.
ФОП Устич О.І.
ФОП Андріяш Г.М.
ФОП Герасименко Л.В.
ФОП Руденко В.М.
ФОП Кисіль І.В.
ФОП Околіта-Кацімон
ФОП Григорук А.П.
ФОП Баліцький Б.С.
ФОП Демихін І.П.

1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ФО Гаврилюк М.А.
ФОП Войт І.М.

1
1

ФОП Соломко П.Г.
ФОП Осадча Т.Д.
ФОП Мартинюк С.
ФОП Карлін Л.М.
ФОП Мітьман В.Л.
ФОП Приймак В.М.
ФОП Слободянюк С.М.
ФО Шендерук В.Г.
ФО Горбатюк О.В.
ФОП Бойчук Г. В.
ФОП Олійник В.М.
ФОП Мощар В.М.
ФОП Буда С.А.
ФО Панасюк М.В.
ФО Херовимчук І.А.
ФОП Ольхова Л.Ф.
ФО Іващук Г.М.
ФОП Цибровська Л.П.
ФО Лозіцька Г.М.
ФО Криворука Б.І.
ФОП Вознюк Г.І.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

ФОП Волинець І.І.
ФОП Врублевський А.М.

1
1

Назва населеного пункту

Загальна площа
с/г угідь *
(га)

4202.58
м.Липовець
*/ станом на 1 грудня 2017 р.
№ з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
1.5.
1.6.
2
3
4
5
6
7

Кількість
особистих
селянських
господарств*
(одиниць)
980

Загальна площа
особистих
селянських
господарств*
(га)
283.2

ІІ. Основні параметри ринку праці м Липовець
Показники
2016р.
2017р.
Чисельність незайнятого населення на
обліку в службі зайнятості:
- на початок року
- звернулося до центру зайнятості
протягом року
з р.1 особи що належать до слабо захищених
верств населення
З р.1 інваліди у працездатному віці
З р.1 жінки
З р.1 молодь до 35 років
Випускники ЗОШ
Випускники ПТНЗ
Випускники ВУЗів
З р.1 працевлаштовано
Знято з обліку без працевлаштування
Чисельність незайнятого населення на
обліку в службі зайнятості на кінець року

472

344

193
200

224
192

108

182

16
102
99
2
9
8
157
290
193

19
180
163
0
0
7
142
290
180

Чисельність
членів особистих
селянських
господарств*
(осіб)
1942

ІІІ. Перспективи розширення сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць
у т. ч. з джерел фінансування:
Назва підприємства,
установи, організації

Плануєть
ся
створити
робочих
місць
усього*

ТОВ «Липовчанка»
"Буран плюс"

6
2

КП "Комунсервіс"
Завод з виробництва
крохмалю

10
25

Інші
У розрізі професій,
спеціальностей

Кошти
ПОУ

Інвести
ції

у т.
ч.
іноз
емні

Фонд
загальнооб
ов”язкового
державног
о
соціального
страхуван
ня на
випадок
безробіття
**

інші

електромонтер – 2,

Липовецька
8
Державні службовці-2
райдержадміністрація
ДП" Липовець –
4
Прац. лісового
райагроліс"
господарства-1
Підприємці-фізичні
38
особи:
Заготівля та реалізація 5
с/г продукції
Надання ветеринарно- 2
зоотехнічних послуг
Торгівля
10
Майстерня з пошиття
2
одягу та взуття
Ремонт побутової
2
техніки та
телерадіоапаратури
Кооператив з ремонту 2
доріг, тротуарів
Ремонт меблів
7
Ремонт житла
6
Ритуальні послуги
2
*/ створене робоче місце – місце застосування праці, на яке прийнято працівника або яке створено після
реєстрації фізичної особи – підприємця чи у процесі діяльності зайнято осіб – платників податку з доходів
фізичних осіб.
**/ створені робочі місця шляхом надання дотації роботодавцям для працевлаштування безробітних, які
перебувають на обліку в центрі зайнятості;
шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької
діяльності.
IV. Працевлаштування безробітних центром зайнятості на вільні та новостворені робочі місця
Працевлаштування
На вільні робочі місця
За договорами на сезонні роботи

Кількість
безробітних
270

Термін виконання

30

-"-

Протягом року

V. Організація оплачуваних громадських робіт
Джерела

Кількість

Перелік об’єктів та

Розрахункова

Термін

фінансування

учасників робіт,
безробітних

видів робіт

Кошти міської ради

20

Благоустрій території
міста

Кошти Фонду

20

Благоустрій території,
ремонтні та підсобні
роботи, догляд за
особами похилого віку

Усього

20

потреба в
коштах
(тис. грн. )
40,0

виконання

40.0

2018

2018

80.0

VІ. Прогнозування витрат коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття на оплату праці безробітних, які візьмуть участь в оплачуваних
громадських роботах у соціальній сфері, за видами робіт
Кількість учасників, які
будуть виконувати
роботи

Види робіт

Благоустрій та озеленення територій населених
пунктів, кладовищ, зон відпочинку і туризму,
придорожніх лісосмуг
Упорядкування місць меморіального
поховання, які мають офіційний статус

Термін
проведення
робіт

20
Протягом
року
10

Загальна
сума витрат
(тис. грн.)
40.0
Кошти
фонду
Кошти
місцевого
бюджету

VІІ. Забезпечення зайнятості безробітних шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для
організації власної справи.
Найменування
Усього
Напрямки діяльності
Термін
Загальна сума
показника
безробітних,
виконання
витрат
осіб
(тис. грн.)
Роздрібна торгівля,
Протягом року
32,0
Виділення коштів на
1
перевезення вантажів та
підтримку розвитку
пасажирів, надання послуг
малого та середнього
з ремонту взуття,
бізнесу
верхнього одягу,
телерадіоапаратури,
ремонт доріг і тротуарів,
ремонт меблів, інше

VІІІ. Забезпечення професійного навчання безробітних
№
з/п
1.

1.1
1.2.
1.3
1.3.1
1.3.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.

Показники
Чисельність безробітних, які будуть направлені на
профнавчання протягом поточного року, всього осіб
із них будуть направлені за видами навчання на:
професійну підготовку
Професійна перепідготовка
Підвищення кваліфікації
Із рядка 1.3 підвищуватимуть кваліфікацію :
за програмами стажування безпосередньо на виробництві
на курсах цільового призначення
Із рядка 1 будуть направлені :
на профпідготовку випускники шкіл
на перепідготовку випускники ПТНЗ, вищих навчальних
закладів
молодь до 35 років
Жінки
Із рядка 1 буде направлено на профнавчання:

Усього осіб
2018 р.
70

Термін
виконання
Протягом року

22
22
26

Протягом року

10
16

Протягом року
Протягом року

2
3

Протягом року

35
30

Протягом року
Протягом року

Протягом року

на замовлення роботодавців
Із рядка 3 набуватимуть професії :
для сільського господарства в т.ч. для бурякозбир. компл.
для сфери побутового обслуговування сільського населення

3.1
3.2
3.3

10

Протягом року

9
3

Протягом року
Протягом року
Протягом року

за індивідуальними робочими навчальними планами та
програмами безпосередньо на виробництві
1Х. Дані щодо організації професійного навчання безробітних у розрізі професій, напрямів та за видами
навчання
№
Назва професій,
Усього
у т. ч. за видами навчання
Місце працевлаш
з/п
спеціальностей, напрямів, навчатиме
тування
за якими
ться осіб за
безробітного після
підгопереПідвиорганізовуватиметьпрофесією,
набуття професії
товка
підгощення
ся профнавчання
спеціальтовка
кваліфібезробітних
ністю,
кації
напрямом
6
1
5
1
електрозварювальник
ТОВ"Будівельни"
1
1
1
1
2
Оператор комп"ютерного
м.Липовець
набору
4
2
2
3
перукар
Індив.труд.діяльні
сть
10
1
9
4
Продавець продов.
ФОП Цибровська
4
4
4
товарів
С.С.
-непрод.товарів
4
1
3
5
В"язальниця
ПП "Престиж"
8
2
6
6
Кухар
СТ Юлія
ПП Стукан О.А.
2
1
2
7
Оператор котельні
м..Липовець
15
4
15
8
Слюсар-ремонтник
м..Липовець
1
1
9
Бармен
ПП Стукан
1
1
10
Електромонтер
КП "Комунсервіс"
10
10
11
ОМБ
ТОВ "Темп"
1
1
0
12
Слюсар з ремонту
м..Липовець
автомобілів
1
1
13
Столяр
м. Липовець
4
2
2
14
Муляр
Цегельний завод
ТОВ"Будівельник
"
10
10
15
Садчик
Цегельний завод
4
4
16
Випалювач на печах
Цегельний завод
5
5
17
Складальник
Цегельний завод
6
5
18
Транспортувальник
Цегельний завод
Разом:
97
1
22
83
Х. Проведення групових та масових профорієнтаційних заходів
№ з/п

Назва заходу

1.

Проведення семінарів, тренінгів
з техніки пошуку роботи

2.

Проведення інформаційних
семінарів з підприємницької
діяльності

3.

Проведення інформаційних
заходів з роз’яснення
законодавства про зайнятість
та страхування на випадок
безробіття

Кількість
заходів

Виконавці
Працівники Липовецького центру
зайнятості,
ліга розвитку підприємництва,
молодіжний центр праці
Працівники Липовецького центру
зайнятості,
ліга розвитку підприємництва,
молодіжний центр праці
Працівники Липовецького центру
зайнятості,
ліга розвитку підприємництва,
молодіжний центр праці

Термін
виконання
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

4.

Проведення „Ярмарок
професій”

5.

Проведення „Днів кар’єри”

6.

„Уроки реального трудового
життя”

Відділ молоді і спорту,
представники навчальних
закладів
Відділ молоді і спорту,
представники навчальних
закладів
Липовецький центр зайнятості

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

ХІ.
№
п/п
А
1.

2.

Заходи щодо реалізації програми зайнятості населення на території, здійснення повноважень
Липовецькою міською радою у 2018році
Зміст заходу
Виконавці
Термін
виконання
1
2
3
Професійно – освітня підготовка кадрів, підвищення якості робочої сили
Сприяти залученню безробітних, які проживають на території, де
РЦЗ, виконком
Протягом
здійснює повноваження міська рада, до малого бізнесу через
міської ради
року
професійну підготовку за професіями, які сприяють розвитку
самозайнятості, підприємницької діяльності
Забезпечити
професійну
підготовку,
перепідготовку
та
виконком міської
Протягом
підвищення кваліфікації кадрів для агропромислового комплексу,
ради, с/г
року
сільгосппідприємств та СФГ з числа безробітних, які перебувають
підприємства,
на обліку в центрі зайнятості.
РЦЗ

Збереження і створення робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості
населення
3.

Сприяти створенню суб’єктами господарської діяльності
(юридичними та фізичними особами) робочих місць, зокрема
нових робочих місць:

Виконком міської
ради,
РЦЗ

Протягом
року

Проводити регулярне опитування та відбір кандидатур із числа
РЦЗ, виконком
Протягом
молоді, яка перебуває на обліку в центрі зайнятості, і бажає
міської ради
року
зайнятись фермерством, для навчання на курсах цільового
призначення за напрямом „Менеджмент організацій. Організація
малого бізнесу”. Залучати бажаючих до навчання, сприяти
організації власної справи.
Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на
ринку праці

4.

5.

Забезпечити дотримання роботодавцями Закону України „Про
забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну
освіту, першим робочим місцем .

Виконком міської
ради, РЦЗ, керівники
ПОУ

Протягом
року

6.

Виявляти родини, де безробітними є двоє і більше осіб
працездатного віку, а також одиноких осіб, сприяти їх
працевлаштуванню, насамперед, на додаткові робочі місця,
створювані роботодавцями за сприяння дотацій з коштів Фонду.
Забезпечити дотримання вимог щодо гендерної рівності шукачів
роботи і роботодавців шляхом:
- здійснення цілеспрямованих дій у сфері формування
відповідного світогляду чоловіків, жінок і молоді,
зокрема, урахування особливостей надання службою
зайнятості послуг клієнтам, які найбільше потерпають від
гендерної нерівності;

РЦЗ, виконком
міської ради

Протягом
року

РЦЗ, виконком
міської ради

Протягом
року

7.

-

8.

9.

інформаційного забезпечення незайнятого населення та
роботодавців з питань гендерної політики та підвищення
конкуренто-спроможності молоді і жінок на ринку праці.

Проводити профорієнтаційні заходи, насамперед, серед учнів РЦЗ, виконком
шкіл, у т.ч. „Уроки реального трудового життя”, спрямовані на міської ради,
орієнтацію молоді на робітничі професії та формування мотивації загальноосвітні школи
до продуктивної праці на підприємствах регіону.
міста
Регулювання соціально – трудових відносин
З метою забезпечення прав та гарантій найманих працівників у
соціально-трудових відносинах, удосконалювати співпрацю з
ними, як передумову ефективного використання, відтворення та
розвитку трудових ресурсів, передусім:
- здійснювати, відповідно до даних повноважень, системний
контроль щодо посилення відповідальності роботодавців за
Виконком міської
використання найманих працівників шляхом додержання ради, керівники ПОУ,
законодавства про працю та зайнятість населення, детінізації
РЦЗ
відносин у сфері зайнятості, підтримки якості робочої сили;
- сприяти подоланню і попередженню низькооплачуваної
зайнятості, створенню якісних, привабливих для населення
Керівники ПОУ,
робочих місць;
виконком міської
ради, РЦЗ
- інформувати центр зайнятості про безробітних, які, перебуваючи
Виконком міської
на обліку в центрі зайнятості, одночасно мають трудові відносини
ради
з роботодавцями, займаються індивідуальною трудовою
діяльністю і мають від цього дохід;
- проводити засідання комісії з довготривалого безробіття з метою
забезпечення зайнятості жителів територіальної громади.
РЦЗ, виконком
міської ради,
керівники ПОУ.

Протягом
року

Протягом
року

Постійно

Протягом
року

Згідно з
графіком

10

На фінансування громадських робіт для оплати праці безробітних,
які перебувають на обліку в центрі зайнятості
пропорційно
виділити за рахунок місцевого бюджету 40 тис. грн.. – міський
бюджет, 10 тис. грн.. понадпланові

Виконком міської
ради

Протягом
року

11

Аналізувати та розглядати на засіданнях виконкому міської ради
стан виконання даної програми.

Виконком міської
ради, районний центр
зайнятості

щопівріччя

Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

Н.Карбівська

Додаток 6 до рішення 39 сесії
Липовецької міської ради 7
скликання від 22 грудня 2017 року
№…

ПРОЕКТ ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ
НА 2018 РІК

м. Липовець
2017 рік.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає необхідність
постійного інформаційного супроводу програм і заходів місцевих органів влади та
отримання населенням об’єктивної інформації.
Міську програму розвитку інформаційного простору та сприяння розвитку
інформаційної сфери на 2018 рік спрямовано, перш за все, на підвищення ефективності
системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії засобів масової
інформації (далі – ЗМІ) та органів місцевої влади.
Розвиток єдиного інформаційного простору міста і впровадження організаційноправових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської
влади мають пріоритетне значення.
Міська Програма розвитку інформаційного простору на 2018 рік розроблена на підставі
законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про доступ до публічної
інформації" та на виконання указів Президента України від 9 грудня 2000 року № 1323/2000
"Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації,
подальшого утвердження свободи слова в Україні" від 1 серпня 2002 року № 683/2002 "Про
додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади".
2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою програми є інформування населення міста Липовець про події в країні та місті;
розширення можливості громадян в отриманні права на доступ до якісної, виваженої,
об'єктивної інформації; створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури;
розширення кола споживачів інформаційного продукту; висвітлення діяльності органів
місцевого самоврядування, залучення громади до вирішення проблем міста шляхом
інформування мешканців через міську газету «Липовецькі вісті» та проводове радіо;
забезпечення безперебійного функціонування засобів масової інформації.
Основними завданнями Програми є задоволення конституційних прав жителів міста на
інформацію, забезпечення доступу громадян до інформації, зміцнення матеріальнотехнічних, фінансових, організаційних основ функціонування засобів масової інформації,
підприємств поліграфії, поліпшення їх інформаційної діяльності.
3. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМИ
Головним виконавцем та координатором Програми виконавчий комітет, який
контролює хід реалізації Програми, забезпечує використання бюджетних коштів за
призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання Програми дозволить забезпечити:
1. Реалізацію права мешканців міста на одержання якісної, виваженої, об’єктивної
інформації;
2. Підвищення повноти та оперативності інформування громадян міста про діяльність
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань
соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста;
3. Налагодження діалогу між представниками органів місцевого самоврядування та
громадянами міста;
4. Безперебійне функціонування засобів масової інформації.
Реалізація Програми сприятиме соціально-економічним зрушенням, зростанню
авторитету та іміджу міста, де завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям
запроваджуються процеси формування інформаційного простору.
5. ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА
2018 РІК

№

Назва і зміст заходу

Виконавці

Термін
виконання

Джерела
фінансування

1

Удосконалити систему надання
засобам масової інформації
об’єктивної та неупередженої
інформації про діяльність
місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування з питань
політичного, соціальноекономічного, культурного життя
міста.
Забезпечити систематичне
проведення у виконавчому
комітеті, міській раді пресконференцій, брифінгів, зустрічей,
інших заходів за участю перших
керівників міста, начальників
управлінь та представників
засобів масової інформації,
депутатів міської ради.
Підготовка і розміщення газетних
публікацій у друкованих ЗМІ з
метою інформування про
актуальні проблеми життя
громади міста
Забезпечити реагування на
пропозиції, критичні зауваження
громадян, публікації засобів
масової інформації, в яких
порушуються важливі питання
місцевого самоврядування.

Виконавчий
комітет

Постійно

Міський
бюджет

Виконавчий
комітет

Постійно

Міський
бюджет

-

Виконавчий
комітет

Постійно

Міський
бюджет

24000

Виконавчий
комітет

Постійно

Міський
бюджет

Активізація інформування
населення. Зокрема через
модернізацію Інтернет-порталу
Липовецької міської ради
(послуги з програмної розробки,
послуги веб-дизайну, послуги з
наповнення контентом),
розроблення, видання та друк
інформаційного бюлетеня.
Соціологічний моніторинг думки
липівчан щодо роботи органів
місцевого самоврядування в місті.

Міська рада

Протягом
року

Міський
бюджет

36000

Виконавчий
комітет

Постійно

Міський
бюджет

-

2

3

4

5

6

ВСЬОГО:

Обсяги
фінансув
ання
(тис.
гривень)
-

60000

Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

Н. Карбівська

Додаток 7 до рішення 39 сесії
Липовецької міської ради 7
скликання від 22 грудня 2017 року
№…

Проект Програма
розвитку міжнародного
співробітництва та європейської
інтеграції м. Липовець
на 2018 рік.

м. Липовець
2017

Вступ
Малі міста займають особливе місце в історичному розвитку держави, в яких
розвивались національна культура та духовність. Проте спад виробництва, економічна
дестабілізація суттєво послабили соціально-економічну та фінансову бази малих міст.
З метою налагодження взаємовигідних ділових контактів, а також розвитку
зв’язків Липовця з регіонами інших країн, для більш повного розкриття його економічного,
науково-технічного та культурного потенціалу в контексті євроінтеграції держави,
вважається за доцільне розвивати побратимські відносини м. Липовець з іноземними
містами.
Виконавчий комітет Липовецької міської ради здійснює зовнішні відносини в межах
повноважень,
передбачених
Конституцією
та
законами
України,
відповідно
зовнішньополітичного курсу та зовнішньоекономічної політики України.

1.Загальні положення
Програма розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції м.
Липовець на 2018 року (далі – Програма) спрямована на вирішення соціально-економічних
проблем міста шляхом встановлення та налагодження зовнішньоекономічних зв’язків з
міжнародними інститутами, органами місцевого самоврядування, залучення міжнародних
грантів, кредитів, інвестицій тощо.
Програма розроблена у відповідності до Конституції України та законів України „Про
місцеве самоврядування в Україні” та „Про транскордонне співробітництво”, Планів дій
„Україна – Європейський Союз”, „Україна – НАТО”, указів Президента України від
28.04.2004 р. № 493/2004 „Про стратегію економічного та соціального розвитку України
„Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки”, від 19 грудня 2007 року №
1236/2007
„Про
заходи
щодо
активізації
євроінтеграційного
прикордонного
співробітництва”. В основі Програми лежить комплекс заходів, направлений на
налагодження контактів з іноземними партнерами в різних галузях та поширення інформації
про місто серед потенційних інвесторів.

2. Мета і завдання Програми
2.1. Метою Програми є забезпечення розвитку існуючих відносин з іноземними
містами та налагодження нових взаємовигідних контактів міста Липовець з іншими
містами зарубіжних країн для підвищення ефективності співпраці у сфері місцевого
самоврядування, економічній, культурно-оствітній та інших сферах життєдіяльності,
у тому числі через проведення взаємних обмінів делегацій міст, напрацювання і
виконання спільних заходів і проектів.
2.2. Основні завдання та напрямки діяльності Програми:
- обмін офіційними делегаціями;
- зміцнення співпраці органів місцевого самоврядування;
-налагодження контактів між громадськими організаціями, активізація їх співпраці;
- вивчення національної самобутності та дослідження етнічної ідентичності;
- поширення за кордоном відомостей про Україну, про наше місто;
- створення спільних програм і проектів у сфері культури, мистецтва, освіти,
підприємництва, житлово-комунального господарства, туризму, охорони здоров’я та спорту;
- налагодження і розширення безпосередніх контактів між мешканцями;
- обмін учнівськими та молодіжними делегаціями;
- проведення культурно-мистецьких обмінів;
- інтегрування учнів у партнерські школи, позашкільні організації та сім’ї;

- покращення знань іноземних мов;
- обмін досвідом у боротьбі з соціальними проблемами (наркоманія, СНІД, алкоголізм
тощо);
- формування баз даних з необхідною для іноземних інвесторів інформацією про
державні установи та організації, що надають послуги з підтримки підприємництва;
- визначення інвестиційно-привабливих земельних ділянок міста та можливостей їх
відведення для реалізації інвестиційних проектів;
- ознайомлення з іноземним досвідом щодо європейської інтеграції та використання
фондів ЄС;
- інформування населення щодо державної політики ЄС;
- залучення міжнародної технічної допомоги тощо.
3. Шляхи і способи досягнення мети:
Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері
розвитку європейської інтеграції, покращення міжнародного іміджу, поглиблення
співробітництва з іноземними містами-партнерами та налагодження нових взаємно корисних
зв’язків. Мету Програми передбачається досягти шляхом активізації міжнародного
співробітництва у галузях економіки, інвестиційної діяльності, освіти, культури, туризму,
інших сферах суспільного життя, завдяки проведенню виваженої місцевої зовнішньої
політики, а також участі міста Липовець у спеціалізованих міжнародних виставках та
конференціях, проведенню в місті свят, фестивалів та інших заходів місцевого та
міжнародного рівнів, міжнародному обміну робочими та офіційними делегаціями, випуску
інформаційних, презентаційних матеріалів про місто, налагодження співпраці з іноземними
партнерами тощо.
4. Очікувані результати, ефективність Програми
Реалізація програми дасть змогу:
1.продовжити роботу з подальшого забезпечення розвитку і поглиблення зв’язків з
адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн на довгостроковій основі;
2.підвищити рівень міжнародного співробітництва у місті для створення позитивного
міжнародного іміджу Липовця;
3.розширити формат співпраці з містами-партнерами Липовця, встановити нові
перспективні зв’язки з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;
4.покращити інвестиційний клімат для іноземних інвесторів та сприяти залученню
інвестицій;
5.позиціонувати м.Липовець як культурно-мистецький центр, туристично-привабливе
місто;
6.стимулювати розвиток туризму завдяки проведенню виваженої місцевої політики;
сприяти збереженню і відновленню об’єктів історико-культурної спадщини;
6. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету
міста в межах наявного фінансового ресурсу, а також з інших джерел, не заборонених
законодавством.

План заходів з реалізації Програми розвитку міжнародногоспівробітництва та європейської інтеграції м.
Липовець на 2018 року

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін
виконання

Результат

Обсяг
фінансування,
тис. грн.

1

2

3

4

5

6

Налагодження зв’язків із
потенційними інвесторами
та презентація потенціалу
міста

5000,00

У рамках запланованих
заходів очікується
поглиблення
транскордонного
співробітництва, що
сприятиме реалізації заходів,
передбачених Програмою,
покращенню співпраці в
економічній та гуманітарній
сферах з регіонами
Республіки Польща, а також
налагодження нових
контактів з країнами
Євросоюзу

5000,00

Поліпшення інвестиційного іміджу міста
Проведення заходів щодо
налагодження нових зв’язків з
інвесторами, участь у міжнародних і
регіональних заходах (виставкових
заходах, форумах, семінарах,
ярмарках, бізнес-зустрічах) з метою
представлення інвестиційних проектів

1

2

Офіційні закордонні візити депутатів
Липовецької міської ради, працівників
виконавчих органів Липовецької
міської ради; проведення зустрічей,
семінарів, конференцій

Виконком
міської ради

постійно

2.Розробка (із залученням незалежних
експертів), подання та супровід
проектів міжнародної технічної
допомоги. Забезпечення
співфінансування дольової участі
міської ради у реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги у
пріоритетних для розвитку міста
напрямах

3

4

5
6

7

Видання та поширення
презентаційних матеріалів (буклетів,
Виконком
Поширення інформації про
постійно
сувенірів) про місто та його
міської ради
потенціал міста
інвестиційний потенціал
Формування та розширення баз даних
Залучення незадіяних
вільних об’єктів нерухомості
Виконком
постійно
виробничих матеріальних
(земельні ділянки, незавершене
міської ради
ресурсів
будівництво, будівлі та приміщення)
Поліпшення взаємодії з потенційними інвесторами
Зростання обсягів
Запровадження конструктивної
Виконком
постійно
інвестицій, залучених в
співпраці з інвесторами
міської ради
економіку міста
Оперативне реагування на пропозиції
Усунення адміністративних
Виконком
та звернення інвесторів щодо
постійно
перешкод на шляху
міської ради
ускладнень в їх діяльності
реалізації проектів
Продаж інвесторам права оренди
земельних ділянок
Забезпечення прозорості
несільськогосподарського
міська рада
постійно
продажу землі
призначення виключно на аукціонах
для реалізації інвестиційних проектів

5000,00

В межах
виділених
коштів

Міжнародне співробітництво

8

Встановлення та налагодження
зв’язків з міжнародними установами,
організаціями, адміністративнотериторіальними одиницями

9

Налагодження співробітництва між
постійними комісіями міської ради і
відповідними органами місцевого
самоврядування іноземних регіонів

Налагодження нових
зв’язків, обмін делегаціями,
залучення інвестицій,
грантів, отримання
матеріально-технічної
допомоги

міська рада

постійно

Постійні
комісії
міської ради

Налагодження нових
зв’язків, обмін делегаціями ,
Протягом
залучення інвестицій та
року
просування місцевих
виробників на зовнішніх
ринках

10

Залучення ЗМІ до участі в
міжнародних семінарах,
конференціях, круглих столах,
форумах, презентаціях

Виконком
міської ради

Протягом
року

Здійснення через ЗМІ
презентації соціальноекономічного та
туристичного потенціалу
міста

11

Сприяння у встановленні зв’язків між
об’єднаннями українців закордоном:
творчими колективами, мистецькими
та туристичними організаціями

Виконком
міської ради

Протягом
року

Налагоджені зв’язки з
українцями закордоном

В межах
виділених
коштів (оплата
відряджень,
послуг авто
перевіз-ників
та ін.)
В межах
виділених
коштів (оплата
відряджень,
послуг авто
перевіз-ників
та ін.)

В межах
виділених
коштів

Європейська та євроатлантична інтеграція
12

13

Проведення Дня Європи та днів ЄС в
районі: проведення культурномасових заходів, семінарів, конкурсів,
ігор та вікторин
Виконання Плану дій «Україна-ЄС»
та Цільового Плану «Україна-НАТО :
проведення громадських слухань,
круглих столів з питань відносин
Україна-ЄС та Україна-НАТО

Виконком
міської ради
Виконком
міської ради
Громадські
організації

травень

Інформування населення
щодо відносин Україна-ЄС

Протягом
року

Забезпечення виконання
Плану дій Україна-ЄС та
Цільового Плану «УкраїнаНАТО»

Міжнародна технічна допомога
14

Участь в Програмах транскордонного
співробітництва

Виконком
міської ради

15

Підтримка громадських організацій в
залученні міжнародної технічної
допомоги з метою покращення
інфраструктури та забезпечення умов
для подальшого сталого розвитку
міста

Виконком
міської ради

Постійно

Постійно

Підготовка проектів в
рамках Європейського
сусідства і партнерства
Залучення міжнародної
технічної допомоги

Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

Н.Карбівська

В межах
виділених
коштів

Додаток 8 до рішення 39 сесії
Липовецької міської ради 7
скликання від 22 грудня 2017 року
№…

Проект Програма
оптимізації роботи з
молоддю на 2018 – 2019 роки

м. Липовець
2017 р.

1.

Загальні положення

Програму розроблено на виконання Закону України від 05.02.1993 №
2999-ХІ1 “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні” (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009
№41 „Про затвердження Державної цільової програми “Молодь України” на
2009 - 2015 роки” (зі змінами від 03.11.2010 № 1015), а також створення
сприятливих умов для самореалізації молоді в різних галузях, активне
залучення молоді до реалізації молодіжної політики в місті, враховуючи
рекомендації комісії з питань соціально - економічного та культурного
розвитку бюджету, фінансів та цін, комісії з питань освіти, науки, культури
та релігії, комісії з питань молодіжної політики та спорту, та керуючись
пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
2.

Мета та основні завдання Програми

Мета Програми: створення сприятливих умов для самореалізації молоді в
різних галузях, оперативне реагування та вирішення соціальних проблем
молоді, активне залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики
в місті.
Основними завданнями Програми є:
залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики, щодо
соціальних програм та проектів, спрямованих на вирішення завдань
поставлених програмою;
створення комплексної системи соціального захисту представників
молодіжної громади пільгових категорій, надання соціальної допомоги та
підтримки молоді, яка знаходиться в кризі;
створення умов для забезпечення соціальної допомоги та формування
здорового способу життя серед всіх категорій молоді міста;
- сприяння творчій самореалізації та всебічному розвитку молоді, підтримка
молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності, впровадження
заходів стимулювання підвищення культурного рівня молоді;
впровадження механізму інформування молодіжної громади засобами
масової інформації та Інтернет ресурсу;
активізація зусиль на утвердження в суспільній свідомості, а саме в
свідомості молоді міста, цінностей інституту сім’ї, розуміння визначальної
ролі сім’ї в житті суспільства, вихованні відповідального батьківства і
підвищення авторитету і стійкості шлюбу;
- сприяння духовному і фізичному розвитку молоді міста, високої
патріотичної свідомості, національної гідності, формування і розвиток
мотивації, спрямованої на підготовку до виконання громадського і
конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України.

3.

Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть змогу:
- розширити мережу молодіжних громадських організацій міста, створити
умови для реалізації ними державної молодіжної політики;
- оптимізувати умови для повноцінної самореалізації молоді, реалізації її
творчого потенціалу;
- підвищувати рівень популярності освіти, стимулювати молодь до
здобуття вищої освіти та роботи за спеціальністю;
- популяризувати волонтерський рух, створювати волонтерські загони в
місті;
- створити функціональну систему забезпечення молоді житлом;
утвердити в свідомості молоді міста цінності інституту сім’ї, розуміння
визначальної ролі сім’ї в житті суспільства, виховання відповідального
батьківства і підвищення авторитету і стійкості шлюбу;
- підвищити національну гідність, патріотичну свідомість;
- підвищити творчу самореалізацію та всебічний розвиток молоді,
підвищити молодіжні ініціативи у різних сферах життєдіяльності та розвиток
заходів стимулювання підвищення культурного рівня молоді;
розвивати молодіжний туризм.
4.
Основні заходи реалізації Програми:
1.
Забезпечення діяльності молодіжного виконкому при Липовецькій
міській раді, розроблення плану його діяльності.
Міська рада
Щорічно
2.

Сприяння створенню органів учнівського самоврядування.
Відділ освіти,
Постійно

3.
Участь у навчанні лідерів молодіжних та дитячих громадських
організацій, лідерів органів учнівського самоврядування, науково-практичних
конференціях та семінарах щодо налагодження соціального партнерства між
громадськістю та органами державної влади тощо.
Відділ освіти
Щороку
4.
Участь у громадських слуханнях щодо вирішення актуальних
молодіжних питань.
Соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді
Постійно

5.
Участь у виїзних навчальних семінарах, тренінгах, конференціях
для активної молоді, лідерів та активістів дитячих, молодіжних громадських
організацій, органів учнівського та студентського самоврядування, які
проводить
управління
у
справах
сім’ї
та
молоді
Київської
облдержадміністрації.
Соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді,
відділ освіти, молодіжні
громадські організації (за згодою)
Постійно
6.
Проведення інформаційних заходів, спрямованих на популяризацію
та розвиток молодіжних рухів міста.
Соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді,
ЗМІ міста
Постійно
7.
Забезпечення участі активної молоді в обласних форумах,
конференціях, що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань.
Соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді,
відділ культури, відділ освіти
Постійно
8.
Налагодження системи міжобласного і міжрайонного молодіжного
та студентського обміну, сприяння залученню молоді до участі в обласних
молодіжних мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходах.
Відділ освіти, соціальна служба
для сім’ї, дітей та молоді,
відділ культури,
Постійно
9.
Проведення напередодні державних свят - Дня молоді та заходів,
що сприяють підвищенню інтересу молоді до проблем державотворення,
розвитку демократії та громадянського суспільства, участі молоді у реалізації
державної молодіжної політики.
Соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді,
відділ культури, відділ освіти
Щороку
10.
Надання профорієнтаційних послуг молоді з числа незайнятого
населення шляхом оперативного інформування про потреби ринку праці у

працівниках відповідних професій та кваліфікації.
Центр зайнятості
Постійно
11.
Проведення тематичних лекцій, семінарів, тренінгів, круглих
столів, форумів, заходів, головною ідеєю яких буде популяризація традицій,
звичаїв, побуту нашого народу, відродження українських сімейних цінностей.
Соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді, управління освіти,
відділ культури
Постійно
12.
Сприяння проведення військово-патріотичних акцій, спартакіад з
військово-прикладних видів спорту, для допризовної молоді.
Соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді,
відділ культури, відділ освіти
Щорічно квітень - травень
13.
Сприяння розвитку молодіжного туризму по історичних місцях
Вінниччини та проведення етнографічних.
Відділ культури, відділ освіти,
соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді
Постійно
14.
Забезпечення своєчасного виявлення, соціальної підтримки та
створення умов для навчання і розвитку обдарованих дітей.
Відділ освіти, відділ культури,
соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді
Постійно
15.
Забезпечення щорічного вручення молодіжних премій міського
голови кращим представникам молоді міста Липовець, з нагоди відзначення
Дня молоді.
Соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді
Щороку
16.
Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в міжобласних,
міжрайонних конкурсах, фестивалях тощо.
Відділ освіти, соціальна служба
для сім’ї, дітей та молоді, відділ
культури,
Постійно

17.
Проведення інтелектуально-спортивної гри “Євро quest” з нагоди
відзначення Дня Європи.
Соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді,відділ освіти
Щороку
18.

Проведення для молоді новорічних та Різдвяних свят.
Соціальна служба для сім’ї, дітей
та молоді,
відділ культури
Щороку

19.
Здійснення моніторингу виконання діючих законодавчих актів у
галузі попередження пияцтва, алкоголізму та наркоманії серед неповнолітніх.
ГУНП
Щороку
20.
Проводити бесіди, тренінги, лекції тощо, щодо профілактики
негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі.
Відділ освіти, центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Постійно
21.
Розповсюдження соціальної реклами з питань пропаганди
здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному
середовищі.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді, центральна районна
лікарня, служба у справах дітей
РДА
Постійно
22.
Проведення перевірки стану дотримання розважальними закладами
у місцях масового відпочинку громадян вимог законодавства з питань протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, продажу
алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.
ГУНП, служба у справах дітей ,
громадське формування з охорони
громадського порядку
Постійно
23.
Здійснення освітньо-виховних заходів з правової освіти молоді
міста та висвітлення їх в засобах масової інформації.
Відділ освіти, управління юстиції,
соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді, ЗМІ міста

Постійно
4. Механізм реалізації Програми
Основна частина завдань Програми здійснюється шляхом впровадження
заходів відповідно до плану реалізації Програми на міському рівні.
Виконання завдань, передбачених Програмою, покладено міську раду.
Впровадження даної Програми дасть можливість об'єднати зусилля
структурних підрозділів, молоді міста та забезпечити комплексний підхід у
вирішенні основних завдань Програми.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок та в межах коштів,
передбачених у бюджеті міста, та інших джерел не заборонених
законодавством.
План
використання коштів передбачених
оптимізації роботи з молоддю на 2018 р.
№ п/п
1.
2.
3.

4.

на

виконання

Назва заходу
Забезпечення
діяльності
молодіжного
виконкому при Липовецькій міській раді.
Проведення тематичних лекцій, семінарів,
тренінгів, круглих столів, форумів, заходів.
Проведення інтелектуально-спортивної гри
“Євро quest” з нагоди відзначення Дня
Європи.
Придбання
призів,
грамот
кращим
представникам молоді міста Липовець, з
нагоди відзначення Дня молоді.

Програми

Необхідна сума для
реалізації, тис. грн.
1,5
3,5
2,5

2,5

Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

Н. Карбівська

План
використання коштів передбачених
оптимізації роботи з молоддю на 2019 р.
№ п/п Назва заходу
1.
2.
3.

4.

на

виконання

Забезпечення
діяльності
молодіжного
виконкому при Липовецькій міській раді.
Проведення тематичних лекцій, семінарів,
тренінгів, круглих столів, форумів, заходів.
Проведення інтелектуально-спортивної гри
“Євро quest” з нагоди відзначення Дня
Європи.
Придбання призів, грамот учасникам масових
заходів.

Програми

Необхідна сума для
реалізації, тис. грн.
3,5
1,5
2,5
2,5

Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

Н.Карбівська

Додаток 9 до рішення 39 сесії
Липовецької міської ради 7
скликання від 22 грудня 2017 року
№…

ПРОЕКТ
ПРОГРАМА
ПІДТРИМКА ДОШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
МІСТА ЛИПІВЦЯ
НА 2018 РІК

м. Липовець
2017 рік.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дана Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетного кодексу України та на виконання Державної цільової
програми дошкільної освіти на період 2018 року.
В місті Липовець діють два дошкільних навчальних заклади, які
забезпечують розміщення 396 дітей дошкільного віку. Заклади забезпечують
повний комплекс освітніх послуг визначених Законом України «Про дошкільну
освіту» та державними програмами затвердженими Міністерством освіти та
науки України.
Реформування соціально-економічної і політичної систем розвитку України
припускає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, в тому числі,
і в освіті, яка потребує змін в організації та у змісті сучасного педагогічного
процесу.
Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення,
регулювання, пристосування до зміни зовнішніх умов прискорює процес
оновлення методів та форм роботи ДНЗ. Тому постає питання перегляду деяких
підходів до планування діяльності дошкільних навчальних закладів. Значного
поліпшення потребує оновлення навчальної бази закладів, використання
інтерактивних форм впливу на педагогічний процес, організація навчання дітей
за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність та творчо
організовують освітній простір.
На сучасному етапі слід приділяти особливу увагу реалізації оновлених
завдань, змісту співпраці педагогів і батьків, створенню умов оптимізації цього
процесу.
Тому Програма розвитку дошкільних навчальних закладів міста Липовець
визначає стратегічні пріоритети розвитку установ, започатковує організаційні
шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до
реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах
європейських вимірів якості освіти.
Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку,
варіативності і відкритості дошкільних закладів, зумовлює модернізацію
факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи,
форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські
рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.
2.МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є поліпшення умов організації повноцінного навчального
процесу в дошкільних навальних закладах міста, забезпечення якісного
функціонування інфраструктури дошкільних закладів.
Основними завданнями Програми є:

- збереження та модернізація матеріально-технічної бази дошкільних
навчальних закладів відповідно до задоволення освітніх потреб громадян
міста;
- створення належних умов для функціонування закладів, які
забезпечують розвиток, виховання, навчання дитини, реалізацію
інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
- удосконалення
нормативно-правового,
науково-методичного,
фінансово-економічного забезпечення;
- удосконалення професійної компетентності педагогів;
- оптимізація роботи з батьківською громадськістю.
- Забезпечення потреби в асигнуваннях на:
• забезпечення в повному обсязі умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати;
• проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються
дошкільними навчальними закладами , не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості;
• оплата послуг (крім комунальних) для функціонування закладів
дошкільної освіти;
• матеріально- технічне забезпечення.
3. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, благодійних внесків громадян, установ та організацій, цільових
коштів, інших надходжень не заборонених законодавством.
4. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Забезпечити:
- модернізацію матеріально-технічної бази садочків (технологічне
обладнання, оргтехніка, посуд, постільна білизна, іграшки, інше) 140 000
грн.;
- проведення ремонтних робіт по утриманню технологічного
обладнання, приміщень, будівель, елементів благоустрою;
- залучення вихователів і вихованців до участі в загальноміських
творчих конкурсах і фестивалях та сприяти їх участі в районних,
обласних та всеукраїнських заходах;
- сприяти роботі творчих майстерень, що діють в дошкільних
закладах;
- оплату харчування дітей пільгових категорій – 211700,00 грн.;
- оплату послуг – 80000,00 грн.
Проводити виплату:
- видатків по захищених статтях та енергоносіях – 60626,00 грн.
- відряджень – 6000, 00 грн.;

- іншого – 75000,00 грн.
Виконавчому комітету міської ради при формуванні бюджету передбачати
кошти на фінансування заходів визначених Програмою, у тому числі,
забезпечити фінансову підтримку часток співфінансування для реалізації
проектів громадських організацій по вирішенню проблем закладів за умови
залучення додаткових коштів з інших джерел.
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Основними результатами розвитку дошкільних закладів будуть системні
позитивні зміни, зокрема:
- підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування
духовної, моральної, правової, художньої, етичної культури дошкільника;
- активна участь громадськості, батьків до формування освітньої
політики закладів;
- зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ;
- залучення додаткових коштів на вирішення проблем дошкільних
закладів;
- підвищення комфорту перебування дитини в ДНЗ міста;
- забезпечення для населення міста державних гарантій доступності
та рівних можливостей отримання повноцінної дошкільної освіти;
- 100 % охоплення дітей 5-річного віку різними формами дошкільної
освіти.
Дослідження про результати виконання основних завдань Програми буде
здійснюватись у формі звітів керівників ДНЗ міста щорічно.

Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

Н.Карбівська
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ПРОЕКТ
ПРОГРАМА
профілактики та боротьби з африканською чумою свиней
у м. Липовець на 2018рік.

м. Липовець
2017 рік

1. Вступ
Африканська чума свиней (далі - АЧС) – вірусне захворювання, яке несе постійну
загрозу галузі свинарства. Хвороба здатна швидко розповсюджуватися та призводить до
значних економічних збитків. Проти африканської чуми свиней немає ефективного
лікування та відсутні специфічні профілактичні вакцини.
У 2011-2017 роках ситуація з поширенням АЧС радикально змінилася. У 2016 та 2017 роках
відбулося масштабне просування хвороби в усіх напрямках з регулярними реєстраціями
випадків захворювання серед диких та свійських свиней. У поточному році в Україні
виявлено 53 неблагополучних пункти по захворюванню на АЧС: 2013 - 1, 2014 - 16, 2015 40, 2016 - 91. За прогнозами експертів до кінця 2017 року можна очікувати виникнення до
200 вогнищ захворювання. Найбільш вразливими є господарства з низьким рівнем
біозахисту.
Існує потенційна небезпека розповсюдження збудника африканської чуми свиней по
території України.
Через розгалужену систему туризму під загрозою поява виносних пунктів (що знаходяться
далеко від заражених зон) на території України.
У Липовці нараховується - 1623 голів свиней.
Одним з основних методів профілактики африканської чуми свиней є профілактичні
щеплення поголів’я свиней в спеціалізованих господарствах різної форми власності проти
класичної чуми.
Для успішного проведення протиепізоотичних заходів чи не найбільш важливим є
проведення зокрема профілактичних дезинфекцій, дератизацій тваринницьких приміщень,
які треба проводити не рідше двох разів на рік: весною після вигону тварин на пасовища і
восени перед постановкою їх на стійлове утримання та профілактична обробка тварин проти
ектопаразитів. В свиногосподарствах систематична дезінфекція кліток по мірі
технологічного переміщення тварин.
Проблема боротьби та профілактики з інфекційними захворюваннями є не тільки
медичною та ветеринарною, а й загальнодержавною. Напружена епізоотична ситуація в
країні загрожує виникненням захворювання людей у значній кількості випадків. Цю загрозу
підтверджують відомості про значну кількість безпритульних тварин та негативний стан
боротьби з ними в місті, а також відомості про велику кількість осіб, які звертаються за
медичною допомогою у м.Липовець з приводу травм, завданих тваринами.

2. Мета Програми
Метою Програми є комплексне розв'язання проблеми захисту населення,
сільськогосподарських, домашніх і диких тварин від захворювання африканською чумою
свиней та інших карантинних інфекцій в інтересах безпеки окремої людини, суспільства,
довкілля та недопущення занесення збудника карантинних інфекцій в разі виникнення
даного захворювання на території міста своєчасно та організовано провести заходи,
спрямовані на ліквідацію в неблагополучному пункті.
Метою програми є відшкодування збитків власникам свиней усіх форм власності в
зоні карантинування в межах міста.
Матеріальне відшкодування населенню за знищене поголів’я свиней буде
проводитись згідно постанови КМУ №103 від 31.10.2012року «Про затвердження порядку
відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження
карантину (карантинних обмежень) тварин, або у зв’язку з проведенням процедур і робіт,
щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб».

3. Шляхи і засоби розв'язання проблеми
Основні засоби розв'язання проблеми, які потребують державної підтримки:

-профілактичні щеплення свійських тварин проти інфекційних захворювань, а в зонах
високого ступеню ризику - всіх сприйнятливих тварин;
- комплексне регулювання чисельності епізоотологічно важливих видів диких тварин;
-вирішення проблеми бродячих тварин у місті та на прилеглих до них територіях;
проведення широкомасштабної дератизації на значних територіях сільськогосподарських
угідь;
-забезпечення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань
профілактики захворювання тварин через засоби масової інформації.

4.Очікувані результати, ефективність Програми
У результаті виконання Програми передбачається:
- впровадження системи моніторингу, засобів профілактики інфекційних захворювань
відповідно до регламентів МЕБ;
-ліквідація небезпеки зараження людей, сільськогосподарських і домашніх тварин
особливо небезпечним зооантропонозом;
- ліквідація активних природних і антропоургічних (міських) вогнищ інфекційних
захворювань на території м. Липовець;
- забезпечення продовольчого ринку міста якісною продовольчою продукцією тваринництва;
- покращення якості тваринницької сировини у ветеринарно-санітарному відношенні для
промислової та технічної переробки;
- створення передумови для покращення довкілля .
- ліквідація свинопоголів’я в епізоотичному осередку при захворюванні свиней на
африканську чуму.
- відшкодування матеріальних збитків власникам хворих свиней, які будуть спалені.
Фінансове забезпечення Програми.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,
підприємств, установ, організацій та інших джерел фінансування.
Кошторис витрат на реалізацію Програми:
Відшкодування збитків власникам свиней усіх форм власності на території Липовецької
міської ради -100000 грн.
Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

Н.Карбівська

Додаток 11 до рішення 39 сесії
Липовецької міської ради 7
скликання від 22 грудня 2017 року
№…

Програма
розвитку фізичної культури
і спорту громади м. Липовець
на 2018-2019 рр.

м. Липовець
2017 рік

1. Загальні положення
Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Липовецької
міської ради на 2018-2019 роки (далі — Програма) розроблена відповідно
дост.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
В Україні склалася критична ситуація у сфері фізичної культури і спорту.
Лише 13% населення залучено до занять фізичною культурою і спортом.
Потребує нагального вирішення проблема розвитку спорту вищих досягнень.
Гіподинамія характерна для більшості людей працездатного та похилого
віку (відповідно 92% та 96%). Лише 18% дітей і підлітків 6-18 років займаються
у системі дитячо-юнацьких спортивних закладів.
У молодого покоління різко прогресують хронічні хвороби серця, неврози,
артрити, сколіози, ожиріння тощо. Ситуація загострюється через зростаючу
популярність у дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів
нефізичної діяльності (Інтернет, комп’ютерні ігри тощо).
Нині саме фізична культура і спорт та його складова частина – футбол
сприяють збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних і моральновольових здібностей людини, організації змістовного дозвілля населення. Цей
популярний вид спорту охопив усі верстви населення: ним займаються діти і
молодь, ветерани, жінки та інваліди.
2. Мета Програми
Метою Програми є:
- сприяння зміцненню здоров’я населення міської ради шляхом розвитку
мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів, громадських організацій
спортивного спрямування;
- створення умов для розвитку фізичної культури і спорту та його складової
частини – футболу на території міської ради, досягнення високих результатів
спортсменами на змаганнях різних рівнів.
3. Завдання Програми
Завданнями Програми є:
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх
навчальних закладах, за місцем проживання, роботи і у місцях масового
відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної
роботи серед інвалідів;
- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науковометодичного, медичного, інформаційного забезпечення.
4. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету
та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

5.Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити до 20 відсотків від загальної чисельності населення кількість
громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
- поліпшити результати виступів збірних команд та спортсменів міста в
обласних та республіканських змаганнях;
- довести до 25 відсотків показник охоплення школярів заняттями у
ДЮСШ;
- зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності через
хворобу.
6. Напрямки діяльності та основні заходи програми.
Заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту на території
Липовецької міської ради на 2018-2019 роки.
Спільно з відділом освіти райдержадміністрації та службою у справах дітей
райдержадміністрації:
1. Забезпечити умови для впровадження фізичного виховання у дошкільних
та загальноосвітніх навчальних закладах в обсязі не менше 8-12 годин рухової
активності на місяць.
2018-2019 роки
Відділ освіти
2. Рекомендувати адміністрації закладів ЗОШ, колегіуму ім.В.Липківського
забезпеченню у навчальних закладах діяльність системи контролю за станом
фізичного розвитку та здоров’я учнів на основі державних стандартів.
Постійно
Відділ освіти
3. Сприяти залученню населення до занять фізичною культурою і спортом
за місцем навчання, проживання та відпочинку.
2018-2019 роки
Відділ освіти, служба у
справах дітей
райдержадміністрації,
ДЮСШ
4. Сприяти забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів та
спортивних клубів спортивним обладнанням та інвентарем.
Постійно
Міська рада
5. Проводити узгоджені заходи щодо організації спортивно-масової роботи.

Постійно
Відділ освіти, служба у
справах
дітей райдержадміністрації
6. Створювати умови для підвищення фізичної підготовленості призовної
молоді.
Постійно
Відділ освіти, служба у
справах
дітей райдержадміністрації,
ДЮСШ
7. Залучати представників підприємств, організацій та установ, незалежно
від форм власності, до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи.
2018-2019 роки
служба у справах дітей
райдержадміністрації
8. Забезпечити щорічне проведення масових спортивних ігор серед
колективів підприємств, установ та організацій не залежно від форми власності.
Щорічно, травень
служба у справах
дітей райдержадміністрації,
міська рада
9. Сприяти залученню дітей та молоді до занять фізичною культурою та
спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних закладах та
клубах, незалежно від форм власності.
2018-2019 роки
Відділ освіти, служба у
справах
дітейрайдержадміністрації,
ДЮСШ
10. Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази дитячо-юнацької
спортивної школи, облаштуванню необхідним обладнанням та інвентарем.
2018-2019 роки
Міська рада
11. Забезпечити участь збірних команд та окремих спортсменів міста у
змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів.
2018-2019 роки
служба у справах дітей
райдержадміністрації
12. Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій для розвитку
сфери фізичної культури і спорту.
Щорічно

Міська рада, служба у
справах дітей
райдержадміністрації
13. Забезпечити відзначення кращих спортсменів, тренерів, керівників
спортивних організацій за результатами роботи та участі в обласних та
всеукраїнських змаганнях.
Щорічно
Міська рада, служба у
справах дітей
райдержадміністрації
14. Удосконалювати систему інформування населення через засоби масової
інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, у
тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового спорту як
важливого чинника здорового способу життя, з метою залучення широких
верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять.
2018-2019 роки
Відділ освіти, служба у
справах дітей
райдержадміністрації,
ДЮСШ, міська рада
15. Забезпечувати висвітлення визначних спортивних подій, що
відбуваються у місті, через засоби масової інформації пропагувати розвиток
фізкультурно-спортивного руху.
2018-2019 роки
Відділ освіти, служба у
справах дітей
райдержадміністрації,
ДЮСШ
7. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покладається на постійну депутатську
комісію з гуманітарних питань, засобів масової інформації та зв’язків з
громадськими організаціями.
Координація дій з виконання заходів покладається на виконком міської
ради.

План
використання коштів передбачених на виконання Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2018 р.
Проведення
1.

міських

спортивно-масових

змагань,

придбання призів, грамот в окремих видах спорту,
придбання спорт форми і приладів, відновлювальних

21 тис. грн.

засобів
20 тис. грн.
2.

Придбання спортивного інвентаря та обладнання.

(бюджет
розвитку)

3.

Оплата

послуг

(висвітлення

в

ЗМІ,

оренда

обладнання)

3тис. грн.

Оплата членських внесків (фінансування заявки для
4.

участі в обласних змаганнях футбольного клубу
«Факел»)

6 тис. грн.

План
використання коштів передбачених на виконання Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2019 р.
Проведення
5.

міських

спортивно-масових

змагань,

придбання призів, грамот в окремих видах спорту,
придбання спорт форми і приладів, відновлювальних

26 тис. грн.

засобів
6.

7.

15 тис. грн.

Придбання спортивного інвентаря та обладнання.
Оплата

послуг

(висвітлення

в

ЗМІ,

оренда

обладнання)

3тис. грн.

Оплата членських внесків (фінансування заявки для
8.

участі

в

обласних

змаганнях

футбольного

клубу

6 тис. грн.

«Факел»)

Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

Н.Карбівська

Додаток 12 до рішення 39 сесії
Липовецької міської ради 7
скликання від 22 грудня 2017 року
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Проект Програма
соціального захисту територіальної
громади м. Липовець
на 2018 рік

м. Липовець
2017

Вступ
Останніми роками соціально-економічна ситуація в Україні докорінно
змінила життя населення. Перебудова економічних відносин в умовах спаду
виробництва, інфляції, зміни форм власності привела до різкого зниження рівня
життя населення, зменшення його платоспроможності, розмежування
суспільства за рівнем доходів, зростання безробіття.
Підвищення цін у попередні роки призвело до погіршення структури та
якості споживання населення. Реальна заробітна плата залишається на рівні, що
не забезпечує обсягів споживання матеріальних благ, достатніх для відновлення
фізичної та інтелектуальної здатності до праці.
Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на
продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального
доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища багатьох
мешканців міста, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Навіть
вжиті державою заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення
окремих категорій населення не покривають необхідних додаткових витрат
пенсіонерів на харчування, медикаменти та інші необхідні для життєдіяльності
речі.
Проблеми житлово-комунального характеру, зокрема, погашення
заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та оплата поточних
платежів за спожиті житлово-комунальні послуги також хвилюють мешканців
міста. Через різке погіршення матеріального стану і відповідно скорочення
можливості забезпечити навіть елементарні життєві потреби останнім часом
посилюється тенденція до збільшення звернень від громадян щодо отримання
адресної грошової допомоги. Крім цього, збільшується кількість звернень
громадян, які гостро потребують певних окремих видів соціальних послуг,
передусім адресної грошової допомоги на лікування, медико-соціальну
реабілітацію, слухопротезування, стоматологічні послуги, а також на прожиття,
придбання продуктів харчування, одягу, ліків тощо. Більшість таких звернень
надходять від осіб похилого віку, інвалідів, одиноких громадян та інших осіб,
що опинились у складних життєвих обставинах, як найбільш вразливої
категорії населення, які найгостріше відчувають
негативні наслідки
погіршення економічної ситуації.
В місті Липовець мешкають сім’ї, які потребують додаткових соціальних
гарантій з боку місцевої влади.
Нормативно-правовою базою для прийняття даної Програми є Закони
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний статус громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні», «Про жертви нацистських

переслідувань», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про
державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні»,
«Про Службу безпеки України», «Про Національну поліцію», «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист
дітей війни», «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист», інші.

1. Мета програми.
Головна мета даної програми – розв’язання проблем підвищення рівня
та якості життя, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов
уразливих верств населення міста, сприяння з питань розв’язання проблем
побутового характеру людей похилого віку, інвалідів, малозабезпечених сімей,
сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, інших категорій
населення. Також, здійснення фінансової підтримки мешканців м.Липовець,
яких направляють у райони проведення антитерористичних операцій та членів
їх родин, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення,
соціально-побутових питань військовослужбовців, які брали участь у
проведенні АТО, поранених, а також членів сімей загиблих (померлих)
військових, які брали участь у проведенні АТО на Сході України.
2. Завдання програми:
- надання адресної матеріальної допомоги і підтримки сім’ям з дітьми –
багатодітним, неповним, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьмиінвалідами;
- підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів померлих ветеранів війни;
- надання одноразової матеріальної допомоги, продуктових наборів
окремим категоріям малозахищених верств населення, які опинилися в
складних життєвих обставинах;
- розвиток волонтерського руху, благодійної діяльності з метою надання
соціальної допомоги;
- надання додаткових до передбачених законодавством України пільг та
соціальних гарантій окремим категоріям малозабезпечених та нужденних
громадян.
3.Очікувані результати.
Виконання програми дасть змогу посилити соціальний захист населення
міста та дозволить реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії
мешканців, поліпшити їх соціально-культурний рівень, соціальну, медичну та
трудову реабілітацію, розширити сферу надання соціальних послуг.

4. Фінансування програми.
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста,
виходячи з його реальних можливостей у кожному бюджетному році,
залучення благодійних внесків підприємств, установ та організацій незалежно
від форм власності, окремих громадян, гуманітарної допомоги, інших джерел
не заборонених законодавством.
З метою реалізації Програми соціального захисту територіальної
громади, передбачити кошти в сумі 130 тис. грн. для реалізації
запланованих заходів на 2018 рік.
В ході реалізації програми можливі зміни та доповнення до неї в
залежності від рівня розвитку економіки міста, наповнення бюджету міста,
залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.
5. Основні заходи щодо реалізації Програми:
1. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання з
метою виявлення потреб інвалідів, ветеранів війни та праці, сімей загиблих
військовослужбовців, одиноких непрацездатних громадян.
Виконавці:

Депутати Липовецької міської ради.

Термін виконання:

Постійно

2. Виявляти малозабезпечені сім’ї та надавати їм соціальну допомогу.
Виконавці:

спільно з соціальними працівники.

Термін виконання:

Постійно

3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення
щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань
соціального захисту населення.
Виконавці:

Виконком

Термін виконання:

Постійно

4. Сприяти районній організації Товариства Червоного Хреста у
виконанні нею своїх статутних завдань.
Виконавці:

Виконком

Термін виконання:

Постійно

5. Охопити соціально-побутовим обслуговуванням усіх одиноких
громадян похилого віку, які потребують цієї допомоги.
Виконавці:

Спільно з «Терцентром»

Термін виконання:

Постійно

6. Сприяти створенню нових прийомних сімей в місті.
Виконавці:

Виконком

Термін виконання:

Постійно

(опікунська

рада)

Міськвиконком
7. Вирішення питань про відшкодування, за рахунок коштів місцевого
бюджету на підставі заяви, ритуальних послуг пов’язаних з похованням осіб,
які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не
перебували на службі, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні у
розмірі, встановленому органом місцевого самоврядування.
Виконавці:

Виконком

Термін виконання:

Постійно

8. Для надання матеріальної допомоги дітям-інвалідам до Всесвітнього
дня інвалідів.
Виконавці:
Виконком

Термін виконання:

грудень 2018 року.

9. Тримати постійний зв’язок із сім’ями, які здійснюють опіку над дітьми,
позбавленими батьківського піклування, продовжити практику роботи з
обстеження матеріально-побутових умов проживання цієї категорії дітей. На
засіданнях виконавчого комітету періодично слухати питання здійснення опіки
піклувальниками над дітьми, які перебувають під опікою щодо виконання їх
обов’язків.
10. Надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на

ЧАЕС.
Термін виконання:

квітень 2018 року
грудень 2018 року
11. Надання допомоги інвалідам ВВ війни в ремонті житла.
12. Надання матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни до Дня

інваліда - 5000 грн. (за рахунок благодійних внесків підприємців міста та з
понадпланових).
13. Забезпечення продуктовими пайками з нагоди 73 річниці Перемоги

у Другій світові війні ветеранів війни (за рахунок благодійних внесків
підприємців, які займаються діяльністю на території міста).

14. Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам

населення на лікування, в зв’язку із важким матеріальним становищем та
сім’ям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій.
15. У зв'язку з проведенням в Україні щорічних добродійних акцій
"Милосердя", у районі - "Твори добро", які спрямовані на забезпечення
гарантій соціального захисту непрацездатних малозабезпечених громадян,
організовувати керівників підприємств міста, підприємців на надання
благочинних допомог.
16. Забезпечити виконання заходів з охорони здоров'я ветеранів :
- реабілітації у військовому госпіталі, кардіологічному відділенні
районної лікарні та своєчасне проходження громадянами похилого віку
медичного огляду, якісного медико-соціального обслуговування.
Виконавці:

Виконком

Термін виконання:

Постійно

- продовжити практику відвідування ветеранів війни, з метою вивчення
соціально-побутових умов проживання самотніх людей похилого віку,
інвалідів для надання їм матеріальної допомоги, а також виявлення самотніх
громадян для включення їх у списки на соціальне обслуговування.
Виконавці:

Виконком

Термін виконання:

Постійно

6.Виконавці програми:
виконавчий комітет, постійна комісія з гуманітарних проблем та
соціального захисту населення, рада ветеранів міста, підприємства різних
форм власності.

Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

Н.Карбівська

Додаток 13 до рішення 39 сесії
Липовецької міської ради 7
скликання від 22 грудня 2017 року
№…

Проект Програма
проведення
культурно-масових заходів
у 2018 році

м. Липовець
2017 р.

1. Проведення новорічних ранків для дітей із багатодітних сімей, дітей,
що перебувають під опікою та піклування, дітей з обмеженими фізичними
можливостями, дітей учасників АТО, відкриття Міської ялинки, проведення
Новорічної ночі.
Клуб, Вик. міської ради
8 тис. грн.(в т.ч. 3 тис. оплата послуг)
2. Придбання новорічних подарунків для дітей міста, дітей учасників
АТО, дітей з обмеженими функціональними можливостями та позбавлених
батьківського піклування
35 тис. грн.
Вик. міської ради
3. Організація урочистостей до Дня пам’яті воїна-інтернаціоналіста.
Лютий 2018р.
1,5 тис. грн.
Клуб, Вик. міської ради.
4.Організація та проведення
Міжнародному Жіночому дню.
Березень 2018р
Клуб

тематичного

вечора,

присвяченого
1,5 тис. грн.

5.Організація та проведення заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення і
73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Травень 2018р.
2 тис. грн.
Вик. м. ради
6.Проведення заходів з нагоди Дня Європи в Україні.
Травень 2018р.
Вик. м. ради

5 тис. грн.

7. Організація дитячого свята з нагоди Дня захисту дітей.
Червень 2018р.
6 тис. грн.
Клуб, Вик. міської ради
8. Проведення заходів приурочених святкуванню Дня молоді
Червень 2018р.
5 тис. грн.
Вик. м. ради, клуб
9. Організація народних гулянь до Івана Купала.
Липень 2018р.
Клуб

3 тис. грн.

10.Організація заходів з нагоди Дня прапора та Дня Незалежності
України.
Серпень 2018р.
10 тис. грн.
Клуб
11. Святкові заходи до Дня знань та свята Першого дзвоника.
Вересень 2017 р.
1 тис. грн.
12. Організація та проведення заходів з нагоди Дня міста.
Вересень 2018р.
40 тис. грн.
Виконком м. ради, клуб
13.Проведення заходів до Дня людей похилого віку.
Жовтень 2018р.
Виконком міської ради

1 тис. грн.

14. Організація заходів до дня українського козацтва.
Жовтень 2018 р.
Клуб, виконком міської ради

3 тис. грн.

15. Проведення заходів з приводу Дня пам’яті жертв голодоморів та
політичних репресій.
Листопад 2018р.
1 тис. грн.
Клуб
16. Організація відкритого міського шахового турніру, присвяченого 73
річниці з Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників.
1 тис. грн.
Виконком міської ради
17. Проведення заходів до Дня ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС.
14 грудня 2018 р.
2 тис. грн.
Клуб
18. Проведення заходу щодо вручення премії переможцям олімпіад з
математики, фізики та інформатики.
Виконком міськради
4 тис. грн.
Секретар міської ради

А. Лебідь

Заступник міського голови

Н.Карбівська

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від 22 грудня 2017 року

№
39 сесія 7 скликання

Про
структуру,
штатну
чисельність
виконавчого
комітету
міської
ради,
встановлення надбавок, преміювання та
надання матеріальних допомог на 2018 рік
З метою впорядкування структури та загальної чисельності апарату Липовецької міської
ради, розглянувши пропозиції міського голови Грушка М.Т., щодо структури та штатної
чисельності міської ради, відповідно до статті 10, 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268
„Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами від 24 травня 2017 р. № 353,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити структуру і штатний розпис працівників міської ради на 2018 рік (додаток1).
2. Затвердити «Положення про преміювання працівників Липовецької міської ради»
(додаток 2).
3. Встановити на 2018 рік, в межах фонду оплати праці, виплату міському голові:
3.1. матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для
оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної
заробітної плати працівника;
3.2. щомісячної надбавки, за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої
роботи, в розмірі 50% посадового окладу, з урахуванням надбавки за ранг посадової особи
місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років;
3.3. щомісячного, щоквартального, за підсумками року, інший період, до державних і
професійних свят та ювілейних дат, за сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, за
виконання важливих та особливо важливих завдань - преміювання у розмірі не менш як 10%
посадових окладів, згідно з додатком 2 до даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л.М.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділом прав. та кадр. роб.

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.

Додаток 1
до рішення 39 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
22 грудня 2017 року №
Структура та штатний розпис
Липовецької міської ради на 2018 рік
СТРУКТУРА
Липовецької
міської ради
1. Міський голова
2. Заступник міського голови
3. Секретар міської ради
4. Керуючий справами (секретар виконавчого комітету)
5. Керівник структурного підрозділу
6. Провідний спеціаліст
7. Спеціаліст
10. Водій
11. Прибиральниця
12. Сторож
13. Службовець (діловод)

-1
-2
-1
-1
-3
-4
-3
-1
-1
-3
-1

Всього посад – 21, працівників – 21
Штатний розпис працівників
Липовецької міської ради
(органи місцевого самоврядування)
на 2018 рік
№
п/п

1
2
3
4

5

6
7
8
9

Назва структурного
підрозділу та посад

Кількість
штатних посад

Посадовий оклад
(грн.)

Фонд
заробітної
плати на
місяць
(грн.)

Міський голова
Заступник міського голови
Секретар ради
Керуючий справами
(секретар виконавчого
комітету)
Фінансово-господарський
відділ:
Завідувач фінансовогосподарським відділом
Провідний спеціаліст
Спеціаліст-бухгалтер
Сторож
Загальний відділ
Завідувач загальним
відділом

1
2
1

5100
4700
4700
4700

5100
4700
4700
4700

1

3400

3400

1
1
3

3200
2200
1958
3400

3200
2200
5874
3400

1

1

10
11
12
13

14
15

16

17

Діловод
Прибиральниця
Водій
Відділ правової та кадрової
роботи
Завідувач відділом
правової та кадрової
роботи

1
1
1

Спеціаліст
Провідний спеціаліст з
питань формування та
ведення реєстру
територіальної громади
Провідний спеціаліст –
державний кадастровий
реєстратор
Провідний спеціаліст –
державний реєстратор прав
на нерухоме майно
Усього за посадовими
окладами

2

Секретар міської ради

1895
1958
2044
3400

1895
1958
2044
3400

2200
3200

4400
3200

3200

3200

3200

3200

1

1

1

1
21

65271

Лебідь А.М.

Додаток 2
до рішення 39 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
22 грудня 2017 року №___

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛИПОВЕЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Положення про преміювання розроблено на підставі норм Законів України «Про оплату
праці», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів
України від 09 березня 2006 р. N 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,
наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. №77 «Про умови оплати праці
робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» з відповідними
змінами.
1. Загальні положення
1.1. Положення визначає умови та порядок преміювання працівників апарату міської ради,
метою якого є посилення стимулювання відповідального та професійного ставлення
працюючих до виконання своїх обов’язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення
поставлених завдань, виходячи з результатів індивідуальної праці та оцінки особистого
вкладу в загальні (кінцеві) результати роботи, підвищення її ефективності та якості,
забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.
1.2. Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування, переможців, виконавців та
реалізаторів будь-яких проектів, які впливають на соціально-економічний розвиток громади
та міста в цілому, може здійснюватись за результатами роботи за місяць, квартал, рік, інший
період, відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до
державних і професійних свят та ювілейних дат, за сумлінне та якісне виконання посадових
обов’язків, за виконання важливих та особливо важливих завдань.
1.3. Положення поширюється на всіх працівників апарату ради та її виконавчих органів.
1.4. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальний
результат за підсумками роботи у звітному періоді з урахуванням фактично відпрацьованого
часу.
1.5. Преміювання працівників Липовецької міської ради здійснюється у межах коштів,
передбачених на преміювання в кошторисі, та економії фонду оплати праці.
2.Джерела преміювання.
2.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів», фонд преміювання утворюється у
розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
2.2. Преміювання працівників здійснюється у межах фонду оплати праці.
3.Умови для надання премії ,
показники преміювання, розмір та порядок надання премій.

3.1 Премія - це грошова виплата /винагорода працівнику за умови відсутності порушень
норм чинного законодавства та даного положення за:
- виконання основних показників роботи та особистий вклад у загальні результати роботи;
- написання, реалізацію та впровадження муніципальних проектів,грантів та інноваційних
ідей;
- бездоганне і вчасне виконання планів роботи, розпорядчих документів, протокольних
доручень та завдань керівництва;
- проявлену ініціативу та креативність при виконанні посадових обов’язків, відданість своїй
справі та небайдужість до проблем оточуючих;
- своєчасний розгляд листів установ, організацій, звернень громадян;
- постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.
3.2. Показником, що дає право працівнику на отримання премії у загальному
розрахунковому розмірі, є сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, відсутність
порушень трудової й виконавської дисципліни.
3.3. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні
(кінцеві) результати роботи, рівня трудової та виконавської дисципліни, інтенсивності праці,
а також до державних і професійних та ювілейних дат в межах коштів на оплату
праці.Міський голова має право одноосібно або за поданням, секретаря міської ради,
заступників міського голови, керуючого справами виконкому прийняти рішення щодо
розміру премії працівникам.
3.4. Преміювання працівників до державних і професійних дат здійснюється в розмірі
посадового окладу, до ювілейних дат в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну
плату працівника.
3.5. Пропозиції щодо зазначеного преміювання подаються завідувачами відділів міської
ради. Пропозиції щодо преміювання міського голови подаються заступником міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради та затверджуються виконавчим
комітетом Липовецької міської ради.
3.6. Загальний розрахунковий розмір премії ( включаючи міського голову, заступників
міського голови, секретаря ради та секретаря виконкому) , що нараховується працівникам,
розраховується фінансово – господарським відділом, виходячи з фонду преміювання, та
визначається у відсотках до посадових окладів працівників з урахуванням всіх доплат та
надбавок, визначених законодавством відповідно до фактично відпрацьованого часу.
Рішення про преміювання за підсумками року приймається у грудні поточного року.
3.7. Помісячне преміювання, преміювання за квартал, півріччя, 9 місяців, один рік, до
державних і професійних та ювілейних дат, за сумлінне та якісне виконання обов’язків, інші
одноразові премії ( включаючи міського голову, заступників міського голови, секретаря
ради та секретаря виконкому), здійснюється на підставі розпорядження міського голови, в
якому вказується розмір премії у відсотках до посадових окладів працівників.
3.8. Завідувачі відділів міської ради за погодженням із профільними заступниками та
керуючим справами виконкому готують Подання про преміювання щомісячно до 20 числа і
подають їх до відділу правової та кадрової роботи.
3.9. Працівникам, звільненим з роботи в тому місяці, за який проводиться преміювання,
премія не виплачується, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, або звільнилися з
роботи за станом здоров’я, за переведенням.
3.10. Премія не виплачується працівникам за час вчіх видів відпусток, тимчасової
непрацездатності.
3.11. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання своїх
обов’язків (порушень строків
виконання доручень, документів, порушення правил
внутрішнього трудового розпорядку, неналежне виконання посадових обов’язків, допущення
суттєвих помилок та упущень в роботі, порушень трудової дисципліни).
3.12. Працівникам, до яких застосовано заходи дисциплінарного стягнення, які визначено
розпорядженням про притягнення до дисциплінарної відповідальності, премія за підсумками
роботи за місяць, в якому дисциплінарне стягнення застосовано, не виплачується.
3.13. Преміюються лише працівники, які призначені на посади відповідно до штатних
розписів.

4. Показники збільшення або зменшення розміру премії
4.1. За виконання особливо важливої роботи з досягненням певних результатів, а також за
виконання роботи у складних умовах та у позаробочий час у зв’язку з невідкладними
обставинами працівникам розмір премії (у відсотках до визначеного розрахункового
загального розміру) може бути збільшений – до 20 відсотків .
4.2. У випадку порушення трудової дисципліни або неналежного виконання своїх
службових обов’язків працівник міської ради може бути частково або повністю позбавлено
премії ( у відсотках до визначеного розрахункового загального розміру ), а саме :
- за несвоєчасне або неякісне виконання разових завдань ( доручень )-5 відсотків;
- за неналежне виконання своїх функціональних обов’язків, порушення виконавської
дисципліни – 10 відсотків;
- за порушення трудової дисципліни (правил внутрішнього розпорядку) – 100 відсотків.
Секретар міської ради
Провідний спеціаліст з
ведення бухгалтерського
обліку фінансовогосподарськиого відділу

Лебідь А.М.

Баранчук Л.І.

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від 22 грудня 2017 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
39 сесія 7 скликання

Про затвердження штатного розпису
міської бібліотеки та міського
клубу на 2018 рік

Відповідно до пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону
України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», статтей 26, 29 Закону України
«Про культуру», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпні 2002 року
№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити штатний розпис міської бібліотеки та штатний розпис
міського клубу на 2018 рік згідно з додатками 1, 2 ( додаються).

2. Фінансово - господарському відділу міської ради проводити відповідні
розрахунки оплати праці, в межах затвердженого фонду оплати праці на 2018
рік по даних установах, згідно з додатками.
3. Додатки 1, 2 даного рішення є його невід’ємною частиною.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій
(Ревацька Л.М.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Секретар міської ради
Заст. міського голови
Заст. міського голови
Провідний спеціаліст з
ведення бухгалтерського
обліку фінансовогосподарськиого відділу
Зав. відділом правової та
кадрової роботи

МИКОЛА ГРУШКО

Лебідь А.М.
Кропивницький С.С.
Карбівська Н.В.

Баранчук Л.І.
Назаренко О.О.

Додаток 1
до рішення 39 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
22 грудня 2017 року №

ШТАТНИЙ РОЗПИС
бібліотеки
Липовецької міської ради на 2018 рік
N
з/п

Назва структурного
підрозділу та посад

Кількість
штатних посад

Посадовий
оклад
(грн.)

1
1.

2
Завідувач бібліотекою
Всього

Секретар міської ради
Провідний спеціаліст з
ведення бухгалтерського
обліку фінансовогосподарськиого відділу

3
1
1

4
2768

Фонд
заробітної
плати на
місяць
(грн.)
5
2768
2768,00

Лебідь А.М.

Баранчук Л.І

Додаток 2
до рішення 39 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
22 грудня 2017 року №

ШТАТНИЙ РОЗПИС
міського клубу на 2018 рік
N
з/п

Назва структурного
підрозділу та посад

Кількість
Посадовий
штатних посад
оклад
(грн.)

1
1.
2.

2
Завідувач клубом
Художній керівник
Всього

Секретар міської ради
Провідний спеціаліст з
ведення бухгалтерського
обліку фінансовогосподарськиого відділу

3
1
1
2

4
3632,00
2624,00

Фонд
заробітної
плати на
місяць
(грн.)
5
3632,00
2624,00
6256,00

Лебідь А.М.

Баранчук Л.І

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від 22 грудня 2017 року

№
39 сесія 7 скликання

Про
погодження
штатних
розписів
дошкільних навчальних закладів

Відповідно до ст.ст. 10, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
керуючись п.9.5 Статутів дошкільних
навчальних закладів №1 та №2, наказом Міністерства освіти і науки України
№1055 від 04.11.2010 року (зареєстровано Мінюстом 23.11.2010 року за
№1157/18452) «Про затвердження типових штатних нормативів дошкільних
навчальних закладів», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Погодити штатні розписи Липовецького дитячого садка №1 та
Липовецького дитячого садка №2 на 2018 рік (додатки 1, 2).
2. Фінансово - господарському відділу міської ради проводити відповідні
розрахунки оплати праці, в межах затвердженого фонду оплати праці на 2018
рік по даних установах, згідно з додатками.
3. Додатки 1, 2 даного рішення є його невід’ємною частиною.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій
(Ревацька Л.М.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

Секретар міської ради
Заст. міського голови
Заст. міського голови
Провідний спеціаліст з
ведення бухгалтерського
обліку фінансовогосподарськиого відділу
Зав. відділом правової та
кадрової роботи

Лебідь А.М.
Кропивницький С.С.
Карбівська Н.В.

Баранчук Л.І.
Назаренко О.О.

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

РІШ ЕНН Я
Від 22 грудня 2017 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
39 сесія 7 скликання

Про затвердження орієнтовного обсягу видатків
на виконання заходів Програми відзначення
державних та професійних свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед громадою міста Липовець на 2018 рік.

З метою забезпечення належної організації відзначення державних та професійних
свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м. Липовець, здійснення
представницьких та інших заходів, відповідно до Бюджетного кодексу України та
керуючись ст.ст. 26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити орієнтовний обсяг видатків на виконання заходів Програми
відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за
заслуги перед громадою міста Липовець на 2018 рік (додається).

2. Контроль за виконанням заходів щодо реалізації Програми покласти на
постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності
та етики ради Проскуровського В.Ф. та керуючого справами (секретаря)
виконкому Печолата О.В.

Міський голова

Назаренко О.О.
Лебідь А.М.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

Додаток
до рішення 39 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
22 грудня 2017 року №

Орієнтовний обсяг видатків на виконання заходів Програми відзначення
державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед
громадою міста Липовець на 2018 рік
№
п/п

Найменування
закупівлі

1
2

предмета Обсяг видатків
на
2018
рік,
тис.грн
1,0
Бланки Почесних грамот
1,0
Бланки Подяк

3
3
4
5
6

Рамочки, вітальні адреси
Сувенірна продукція
Квіткова продукція, вінки
Вода
Оренда

2,5
12,0
18,0
0,5
5,0

РАЗОМ: 40,0

Секретар міської ради

А.М.Лебідь

Секретар виконкому міської ради

О.В.Печолат

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

РІШ ЕНН Я
Від 22 грудня 2017 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
39 сесія 7 скликання

Про організацію громадських
робіт у 2018 році
З метою організації громадських робіт, відповідно до частини третьої
статті 31 Закону України “Про зайнятість населення”, постанови Кабінету
Міністрів України № 175 від 20 березня 2013р. «Про затвердження Порядку
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити види громадських робіт в м.Липовець у 2018 році, які мають
тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні
робочі місця та вакансії, можуть виконуватися на умовах неповного робочого
дня, мають економічну соціальну та екологічну користь для громади, надають
можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не
потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки,
згідно з додатком №1.
2.Затвердити перелік Роботодавців, за участю яких планується організації
громадських робіт, згідно з додатком №2.
3.Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється
за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених
законодавством.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій
(Ревацька Л. М.)
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Заст. міського голови
Зав. відділом правової та
кадрової роботи

МИКОЛА
Лебідь А.М.
Карбівська Н.В.
Назаренко О.О.

ГРУШКО

Додаток 1
до рішення 39 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
22 грудня 2017 року №

ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт, які
мають тимчасовий характер,
економічну соціальну та екологічну користь для громади, надають
можливість тимчасового працевлаштування безробітних, фінансування
яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття (далі — Фонд) рівними частинами пропорційно сумі
витрат на їх організацію:
Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів
соціальної сфери, зон відпочинку і туризму, культових споруд.
Благоустрій, прибирання та прорідження придорожніх смуг.
Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць
поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані
кладовищ.
Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної
сфери (навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і
охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого
віку, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, притулків для
неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання).
Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідами, а
також догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у
дитячих будинках та домах для людей похилого віку.
Супровід інвалідів по зору.
Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку.
Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури,
історії та культури.
Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціальномедичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних.
Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є
учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного
конфлікту.
Роботи по відновленню територій.
Заступник міського голови
Карбівська Н.В.

Додаток 2
до рішення 39 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
22 грудня 2017 року №

ПЕРЕЛІК
Роботодавців, за участю яких планується організація громадських робіт:
- Комунальне підприємство «Комунсервіс»;
- Липовецька міська рада.

Заступник міського голови

Карбівська Н.В.

