
        
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ 
 

Від  15 лютого 2018року        №  _______ 

Про   дотримання  чинного  законодавства 

підприємствами та установами, що діють  

на території   міста з   питань організації 

охорони          праці       на        виробництві 

 

 Виконкомом міської ради, комісіями при ньому проводиться відповідна 

робота щодо реалізації державної політики в галузі охорони праці, підвищення 

рівня промислової та екологічної безпеки, атестації робочих місць за умовами 

праці у суб’єктів господарювання міста. Керівників підприємств зобов’язано, 

відповідно до чинного законодавства, провести атестацію робочих місць з 

шкідливими умовами праці, створити належні умови праці на підприємствах.  

 Прийнято заходи з проведення атестації робочих місць з умов праці ДП 

"Липовецьводоканал, у дошкільних навчальних установах, КП "Комунсервіс".  

На окремих підприємствах  існують  проблеми із забезпеченням 

працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту, фінансуванням 

комплексних заходів з охорони праці в розмірах, передбачених чинним 

законодавством.  

              Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 41 Закону України «Про охорону 

праці», з метою запобігання та попередження нещасних випадків, покращення 

стану охорони праці і промислової безпеки на підприємствах, установах, 

організаціях міста, виконком міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1.Інформацію заступника міського голови Карбівської Н.В. щодо 

дотримання чинного законодавства з питань організації безпеки праці на 

виробництві керівниками підприємств та установ, що працюють на підвідомчій 

території, взяти до відома.                        

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій міста усіх 

форм власності: 

2.1 дотримуватись вимог чинного законодавства з питань охорони праці, 

соціального захисту працюючих в шкідливих умовах праці та при проведенні 

атестації робочих місць за умовами праці;  

2.2 проводити не рідше 1 разу на п’ять років атестацію робочих місць зі 

шкідливими та небезпечними умовами праці; 

2.3 забезпечувати відповідно до чинного законодавства надання пільг та 

компенсацій найманим працівникам за роботу в шкідливих та небезпечних 

умовах праці; 



2.4 забезпечувати своєчасно та в повному обсязі працівників, зайнятих у 

шкідливих та небезпечних умовах праці спецодягом, спецвзуттям, засобами 

індивідуального захисту.  

3. Посилити роботу щодо створення здорових умов праці та відпочинку на 

підприємствах, навчання працівників підприємств безпечним методам роботи. 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника  міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Карбівську Н.В. 

5. Про хід виконання даного рішення заслухати у 4 кварталі 2018 року. 

 

Міський голова      Микола ГРУШКО 
 

 

Печолат О.В. 

Назаренко О.О. 

Карбівська Н.В. 

 

        
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ 
 

        Від  15 лютого 2018 року                                     №  

 

Про стан справляння плати за землю  

 

        Відповідно до ст. 14, 288 п.1, п.2, п.3,  Податкового кодексу України, 

заслухавши інформацію з даного питання спеціаліста відділу правової та 

кадрової роботи виконкому міської ради Мальованої Н. В., виконавчий комітет 

міської ради 

                                           В   И   Р  І   Ш   И   В : 

 

1. Інформацію спеціаліста відділу правової та кадрової роботи Мальованої Н.В. 

про стан справляння плати за землю у 2017 році виконавчим комітетом 

Липовецької міської ради  прийняти до відома. 

2. Спеціалістам із земельних питань відділу  правової та кадрової роботи 

виконкому міської ради Мальованій Н.В. та Товкачуку І.Ю. доручити провести 

звірку з Липовецьким відділенням Немирівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій 

області з нарахування земельного податку з фізичних осіб та юридичних осіб за 

2017 рік. 

3. Спеціалістам із земельних питань відділу правової та кадрової роботи 

виконкому міської ради Мальованій Н.В. та Товкачуку І.Ю. постійно 

здійснювати контроль за надходженням коштів із земельного податку до 



бюджету Липовецької міської ради та попередити громадян про своєчасність 

сплати даного податку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 

голови Кропивницького С.С.          

 

 

Міський голова                                                             Микола  ГРУШКО 

 
Назаренко О.О. 

Кропивницький С.С. 

Печолат О.В. 

Мальована Н.В. 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ 

Від   15 лютого 2018  року                                                                                  №  

 

Про надання одноразової матеріальної 

 допомоги  на поховання   Ковальчук Р.Б. 

 

 Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 

року №99  “Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого ”,  рішенням 36 сесії 7 скликання від 20 

листопада 2017 року № 338  «Про затвердження Положення про порядок 

надання одноразової матеріальної допомоги на поховання громадян міста» та 

розглянувши заяву Ковальчука Василя Сергійовича  про надання допомоги на 

поховання,  виконавчий комітет міської ради  

В   И   Р   І   Ш   И   В  : 

 

    1. Надати  допомогу Ковальчуку Василю Сергійовичу  (інф. з обмеж. 

доступом) в розмірі 1000 грн. на поховання матері Ковальчук Руслани 

Борисівни, яка  померла 11.01.2018 року,  на день смерті  не працювала, не 

досягла пенсійного віку та на обліку в центрі зайнятості  і пенсійному фонді не 

перебувала. 

     Ідентифікаційний номер:   (інф. з обмеж. доступом)   

 



2. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконкому  Печолата О.В. 

 

   

  Міський голова                                                     Микола ГРУШКО 

 

 
Назаренко О.О. 

 

Печолат О.В. 

 

 

 

                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект   РІШЕННЯ 

 
Від  15  лютого  2018 року                                                                    №  

 

Про впорядкування  адреси     

 будинковолодіння 

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

самоврядування в України», розглянувши звернення громадянки Мельниченко 

Т.С. щодо впорядкування адреси  будинковолодіння по вулиці Коцюбинського 

в місті Липовець, виконавчий  комітет міської ради 

 

                                                            В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької селищної  

ради від 16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та 

зміну нумерації будинковолодінь в селищі Липовець» та читати 

нумерацію  житлового будинку в новій редакції:   

 

по вул. Коцюбинського 

 

№ 

п/п 

Прізвище 

користувача 

Існуючий 

номер 

Присвоєний 

номер 

Примітка 

 



    

12 Лебідь С.А. 9, 17а, 17        23      

 

2. Контроль за виконанням рішення  покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

Міський голова                                                   Микола ГРУШКО 

                               
                Назаренко О.О. 

 

                 Печолат О.В. 

                                                               

                                            

  

 

 

                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ 
Від 15 лютого 2018 року                                                                         №  

 

Про надання дозволу на  зрізання дерев. 

 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених 

пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 

року №1045, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України, затверджених  наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. №105, розглянувши  

клопотання директора КП «Комунсервіс» Бондаренка М.В. щодо надання 

дозволу на зрізання дерев, які сухостійні та аварійні, виконавчий  комітет 

міської ради 

                                          В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

1. Надати дозвіл  КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.)  на: 

1.1. знесення 2-х дерев породи осика по вул. 40 років Перемоги (біля АТП 

райспоживспілки); 

 

2. Роботи по знесенню  дерев та вивезенню деревини провести протягом    

лютого- березня 2018 року. 

3. Після проведення робіт  із  знесення дерева очистити територію від 

гілок і деревини. 



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

зрізанні дерева оприбуткувати і відобразити необхідні операції у 

бухгалтерському обліку.  

      5. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С. та про хід його виконання  доповісти у  квітні 

2018 року.  

  

  Міський голова                                                   Микола  ГРУШКО 

 

Назаренко О.О. 

Кропивницький С.С.. 

Печолат О.В. 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ 

 
 

Від  15 лютого  2018 року                                                            №  
 

Про затвердження проекту регуляторного акту  

«Положення  про порядок списання 

 майна, яке належить до комунальної власності  

територіальної громади м.Липовець » 
 

 Відповідно до  ст. 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 

08.11.07р. № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної 

власності» (із змінами)  та з метою визначення порядку списання майна для 

установ, організацій, підприємств, що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади м.Липовець, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

     1. Затвердити проект регуляторного акту «Положення  про порядок 

списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної 

громади м.Липовець» для його оприлюднення з метою одержання зауважень і 

пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, (проект додається). 

 2. Даний проект регуляторного акту  затвердити в остаточній редакції на 

засіданні виконавчого Липовецької міської ради 2018 року в строк визначений 

законом. 



 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Кропивницького С.С. 

  

 

Міський голова                                                                     Микола Грушко 
 

 

Кропивницький С.С.  

Назаренко О.О. 

Печолат О.В. 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу 

проекту регуляторного акту - рішення Липовецької міської ради 

«Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке належить до 

комунальної власності територіальної громади м. Липовець 

 

1.Проблема, яку пропонується вирішити  

 

      Цей регуляторний акт розроблений у зв’язку з відсутністю на цей час 

законодавчо встановленого механізму та способів списання майна  комунальної 

власності територіальної громади міста та з метою встановлення єдиних вимог 

до списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної 

громади м. Липовець. В тому числі передане в господарське відання чи 

оперативне управління до підприємств, установ, організацій, закладів, 

ефективного використання майна, здійснення належного контролю за 

списанням основних засобів, що є комунальною власністю територіальної 

громади м. Липовець, спрощення порядку ведення бухгалтерського обліку та 

звітності. 

  

2. Цілі державного регулювання 

 

 Визначення механізму та способів списання майна, яке належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Липовець,  через те, що 

воно не може бути в установленому порядку відчужене,  безоплатно передане  

державним  підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не 

можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може 

бути  економічно недоцільне),  у разі, коли таке майно морально чи фізично 

зношене, непридатне  для  подальшого використання суб'єктом 

господарювання, зокрема  у  зв'язку  з будівництвом, розширенням, 

реконструкцією і технічним  переоснащенням,  або  пошкоджене  внаслідок  

аварії  чи стихійного  лиха,  або  виявлене  в  результаті  інвентаризації як  

нестача.   

  

3.Визначення альтернатив та їх оцінка. 

 



       Прийняття вказаного рішення міською радою є єдиним способом 

досягнення поставленої мети в межах правового поля, оскільки: 

 - відповідає вимогам чинного законодавства; 

 - забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 

 - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; 

 - повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми; 

 - забезпечує реалізацію повноважень міської ради як власника 

комунального майна територіальної громади міста. 

 

        Альтернативними способом досягнення мети регулювання буде: 

  - чекати, доки проблема буде врегульована на державному рівні; 

       - залишити ситуацію, яка склалася, без врегулювання. 

 

        Обидва альтернативні способи є неприпустимими,  іншого способу 

розв’язання проблеми не існує.  

  

4. Механізми, що застосовуються для розв’язання проблеми 

 

           Для розв’язання проблеми, зазначеної в пункті 1 цього аналізу, 

пропонується прийняти рішення міської ради «Про затвердження Порядку 

списання майна,  яке належить до комунальної власності територіальної 

громади   м. Липовець». 

         Рішення буде прийняте після його оприлюднення на офіційному веб-

сайті Липовецької міської ради в мережі Інтернет та в газеті «Липовецькі вісті» 

з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 

об`єднань з подальшим відстеженням результативності регуляторного акта. 

          Розроблення рішення міської ради, що аналізується, здійснюється за 

принципами: 

         а) законності; 

         б) гласності (відкритості та загальнодоступності); 

         в) колегіальності; 

         г) урахування пропозицій; 

         д) економічної та юридичної обґрунтованості, тощо. 

 

         Як показав досвід, ступінь ефективності правового регулювання є 

достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми. 

 

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей 

 у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка 

можливості провадження та виконання вимог регуляторного акту 

 

      Застосування Положення дозволить: 

- спростити порядок списання майна, яке належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Липовець; 



- ефективніше здійснювати діяльність підприємствам, установам, 

організаціям, закладам,  майно яких належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Липовець; 

- спростити порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності; 

- спрямувати кошти для додаткового розвитку підприємствам, установам, 

організаціям, закладам. 

         До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог 

рішення міської ради, що аналізується можна віднести: 
 

      - недотримання фізичними та юридичними особами  рішення міської ради, 

що аналізується, інших законодавчих актів; 

       - зміна законодавства, прийняття на державному рівні інших умов списання 

комунального майна. 

  

       Разом з тим, прийняття рішення міської ради «Про затвердження 

Положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної 

власності територіальної громади м. Липовець»  зобов’язує підприємства, 

установи, організації, заклади, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Липовець,  виконувати встановлені ним вимоги. 

        Впровадження рішення міської ради «Про затвердження Положення про 

порядок списання майна, яке належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Липовець після його прийняття має здійснюватися 

Липовецькою міською радою та її виконавчим комітетом. 

       Здійснення контролю за дотриманням зазначеного рішення має 

здійснюватися систематично. 

       Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акту не 

передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно 

додаткових витрат з міського бюджету. 

  

6. Визначення очікуваних результатів прийняття  

запропонованого регуляторного акта. 

 

       Завдяки прийняттю розробленого проекту рішення ради досягнення 

передбачених ним цілей буде забезпечуватись існуванням нормативно-

правового акту, що дозволить ефективніше здійснювати фінансово-

господарську та іншу діяльність  підприємствам, установам, організаціям, 

закладам, майно яких належить до комунальної власності територіальної 

громади м. Липовець. 

       Очікувані вигоди:  

       - для суб'єктів господарювання (комунальних підприємства) та  установ, 

організацій, закладів  – можливість дотримання вимог чинного законодавства у 

сфері списання комунального майна, отримання додаткових коштів для 

відновлення та розвитку;  

       - для органів місцевого самоврядування – часткове зменшення витрат з 

бюджету на утримання майна; 



     - для територіальної громади – покращення інфраструктури міста, якості 

життя, послуг, які надаються підприємствами, установами, організаціями, 

закладами міста. 

 

       Витрати: для органу місцевого самоврядування, територіальної громади 

міста Липовець та підприємств, установ, організацій, закладів – відсутні крім 

часових витрат на розробку та підготовку необхідних документів.  

7. Обґрунтування  терміну дії регуляторного акту 

 

     Строк дії регуляторного акту необмежений, зміни та доповнення 

вноситимуться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства. 

  

8. Визначення показників результативності регуляторного акта 

 

           Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта: 

      - зменшення видатків міського бюджету, підприємств, установ, організацій, 

закладів комунальної власності територіальної громади міста на утримання 

неліквідного майна; 

      - можливість для  підприємств, установ, організацій, закладів комунальної 

власності територіальної громади міста спрямовувати кошти, отримані від 

списання майна, на власний розвиток та відновлення; 

      - вдосконалення порядку списання майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Липовець. 

 

9. Визначення заходів по відстеженню результативності 

 регуляторного акта в разі його прийняття 

 

      Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено під час 

розробки даного проекту регуляторного акта. 

 

      Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності 

акта, але не пізніше ніж через два роки. 

 

      Періодичні відстеження – кожні три роки після проведення повторного 

відстеження результативності регуляторного акта.  
 


