Інформація про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку за
2017 рік
Житлово-комунальне господарство
Протягом поточного року Липовецькою міською радою реалізована
значна частина заходів, передбачених Програмою соціально-економічного
розвитку м. Липовець на 2017 р. Головним пріоритетом, як і в 2016р., було
проведення поточного та капітального ремонту дорожнього покриття по
вулицях міста
На дані роботи із міського бюджету виділено 3 344 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.;
Яблунева – 100 842 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.
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-річчя 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,
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.
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, 1го 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. СвятоПокровська,26 та 40-річчя Перемоги,5.
Проведено заміну огорожі в ДНЗ № 1, вартістю 229 тис.грн.
Проведено ремонт громадських криниць на вулицях Ломоносова та Р.
Грушка.
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 та Замковій; 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).
Проводиться будівництво мережі каналізації по вул.. 40-річчя Перемоги
2,4,5,10, вул.. Липківського, 30 та вул.. Шевченка. Проведено роботи на 700
тис.грн. Кошти виділені з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища.
З
метою
збільшення
користувачів
послуг
централізованого
водовідведення в м. Липовець у 2018 р. буде проводитись робота по залученню
бюджетних коштів із вказаного вище фонду 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;
- якісні показники питної води;
- 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.
Культура та спорт
У 2017 році підготовлено та проведено ряд культурно-масових заходів: З
нагоди відзначення 72-річниці визволення Липовецького району від німецькофашистських 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
житлово-комунального 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.
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».
Соціальний захист населення
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 діти-сироти, 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.

УКРАЇНА

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

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від

23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

40 сесія 7 скликання

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
м. Липовець на 2018 р.

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,
заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови
Кропивницького С. С. міська рада,
В И РІШ И Л А :
1. Внести зміни до п. 1.2; 1.4; 1.17; 3.2 Основних заходів «Програми
соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2017р.» виклавши їх у
наступній редакції:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Відповідальні за
виконання

Термін
виконання

3

4

Обсяг
фінансува
Джерело
ння,
фінансу-вання
тис.
грн..
5

6

1. Житлово-комунальне господарство
1.2

Благоустрій міста

КП «Комунсервіс»

Протя2712,65
гом2018ро
(+33,85)
ку

Загальний фонд

2. Доповнити
Основні заходи «Програми соціально-економічного
розвитку м. Липовець на 2018 р.» пунктами наступного змісту:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

1.22

Будівництво мереж зовнішнього освітлення
по вул.Ломоносова в м. Липовець

Обсяг
Відповідальні Термін
викона- фінансуванн Джерело
за
ння
я,
фінансу-вання
виконання
тис. грн...
3

4

5

6

Виконавчий
комітет

Протягом 2018
року

72,0

Бюджет
розвитку

7. Різне

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення
інвистицій (Ревацька Л. М.), а організацію його виконання – заступникам
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Кропивницькому С.С. та Карбівській Н.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Зав. фін.-госп. відділом
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

Баранчук Л.І.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

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 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
40 сесія 7 скликання

Про прийняття до комунальної власності
та безоплатну передачу криниць громадського
користування на баланс КП «Комунсервіс».
З метою забезпечення населення в достатній кількості якісною
питною водою та подальшого ефективного використання
криниць
громадського користування, керуючись Законом України «Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи клопотання
директора КП «Комунсервіс» Бондаренка М.В., відповідно до ст.ст. 26,60
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної громади міста
Липовець громадські криниці по вулицях Ломоносова- 1шт., Некрасова-1шт.,
Р.Грушка-1шт., Павлова-1шт., Поповича-1шт., Суворова-1шт.
2.Передати безоплатно на баланс комунального підприємства «Комунсервіс»
громадських криниць, які знаходяться по вулицях:
Ломоносова- 1шт., Некрасова-1шт., Р.Грушка-1шт., Павлова-1шт., Поповича1шт., Суворова-1шт.
3. Передачу об»єктів
законодавства.

нерухомого

майна

оформити

згідно

чинного

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Кропивницького С.С. та голову постійної комісії з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій Ревацьку Л.М..
Міський голова
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

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 23 січня 2018 року

№
40 сесія 7 скликання

Про передачу котельні
в оренду
З метою належного та раціонального використання об’єкта нерухомого майна
комунальної власності, керуючись Законом України «Про оренду державного та
комунального майна», ст. 26, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 759-786, ст. 793-797 Цивільного кодексу України, п. 6.10. Положення про
порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної
громади міста Липовець, п. 2.5, п. 5.5, п. 5.9, п. 5.15, Порядку проведення конкурсу на право
оренди комунального майна територіальної громади міста Липовець, Методикою розрахунку
орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м.
Липовець та пропорції її розподілу, затверджених рішенням Липовецької міської ради 42
сесії 6 скликання від 24.12.2012 р. №458, а також на підставі рішення Липовецької міської
ради 36 сесії 7 скликання від 20.11.2017 р. №339 «Про затвердження висновків суб’єктів
оціночної діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для розрахунку орендної плати
та страхування об’єктів оренди» міська рада
В И Р І Ш ИЛА:
1. Передати в оренду нерухоме майно комунальної власності площею 20,3 м², що є
нежитловою будівлею котельні, яка розташована за адресою: м. Липовець вул. А. Ковбасюка
5., ФОП Білаку Володимиру Михайловичу (адреса проживання: інформація з обмеженим
доступом), строком на 2 роки 11 місяців.
2. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди становить 485 грн. 30 коп. і
визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в
комунальній власності територіальної громади м. Липовець, затвердженої рішенням
Липовецької міської ради 42 сесії 6 скликання від 24.12.2012 р. №458, виходячи з 15%
орендної ставки від вартості незалежної оцінки об’єкта. Розмір орендної плати за кожний
наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за
попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
3. Доручити спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету,
протягом трьох робочих днів після дати рішення сесії, направити ФОП Білаку Володимиру
Михайловичу проект договору оренди індивідуально визначеного майна, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Липовець.
4. Зобов'язати ФОП Білака Володимира Михайловича протягом п’яти робочих днів
повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди.
5. Доручити міському голові підписати, узгоджений між сторонами, договір оренди.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету та залучення соціальних інвестицій (Ревацька Л.М.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.

кадрової роботи
Провідний спеціаліст відділу
правової та кадрової роботи

Назаренко О.О.
Рудик В.Ю.

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

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

проект РІШЕННЯ
Від 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

40 сесія 7 скликання

Про уточнення назви вулиці
в м.Липовець
В зв»язку з відсутністю в словнику Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно вулиці «Веселкова» у м.Липовець, згідно з п 4.3. Порядку
ведення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.07.2012 р. №
1014/5, відповідно до статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в України», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Уточнити назву вулиці «Веселкова» в м.Липовець.
2. Забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення на офіційному вебсайті міської ради.
3. Загальному відділу міської ради надіслати дане рішення до Державного
підприємства «Національні інформаційні системи» для внесення змін до
словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики
Проскуровського В.Ф.

Міський голова

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 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

40 сесія 7 скликання

Про перелік об'єктів та визначення видів безоплатних
суспільно-корисних робіт, на яких можуть відбувати
покарання особи, засуджені до громадських робіт, та
правопорушники, на яких судом накладене
адміністративне стягнення у виді громадських робіт
На виконання ст. 56 Кримінального Кодексу України , статей 36, 39
Кримінально-виконавчого кодексу України , статей 24, 30-1, 321-3 Кодексу
України про адміністративні порушення , на підставі ст. 26, пунктів 1,2 статті
59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", враховуючи
погодження із Липовецьким районним сектором Центрально-Західного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції України, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити перелік об'єктів, на яких засуджені відбуватимуть покарання у
виді громадських робіт на 2018рік (додаток 1).
2. Встановити перелік видів безоплатних суспільно-корисних робіт, які
виконуватимуть особи, засуджені до покарання у виді громадських робіт на
2018 рік (додаток 2).
3. Встановити перелік об’єктів, на яких будуть працювати особи, що притягнуті
до адміністративної відповідальності у виді громадських робіт на 2018рік
(додаток 3).
4. Встановити види безоплатних суспільно-корисних робіт які виконуватимуть
особи що притягнуті до адміністративної відповідальності у виді громадських
робіт на 2018рік (додаток 4).
5.Організацію, контроль за виконанням, оформлення відповідних документів
покласти на КП «Комунсервіс» (Бондаренко М.В.).
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань ... та директора КП «Комунсервіс» (Бондаренко М.В.).
Міський голова

Секретар міської ради

Микола Грушко

Лебідь А.М.

Зав. відділом правової та
кадрової роботи

Назаренко О.О.
Додаток 1
до рішення 40 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від 22 січня 2018 року №

Перелік об’єктів,
на яких засуджені відбуватимуть покарання у виді громадських робіт
Територія , що відноситься до міської ради в т.ч. :
-кладовища;
-стихійні сміттєзвалища;
-пам’ятники, братські могили загиблим воїнам, обеліски;
-парки,сквери, спортивні майданчики;
-вулиці міста та території загального користування;
-зони санітарної охорони водозабірних об’єктів.

Заступник міського голови

Карбівська Н.В.

Додаток 2
до рішення 40 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від 22 січня 2018 року №

Види безоплатних суспільно- корисних робіт,
які виконуватимуть особи, засуджені до покарання у виді громадських робіт:
-прибирання дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, вулиць,
кладовищ та територій, які прилягають до житлових приміщень та інших
об’єктів комунального господарства;
-озеленення парків, скверів, вулиць, територій, які прилягають до житлових
приміщень та інших об’єктів комунального господарства;
-облаштування парків, вулиць, кладовищ, обрізка кущів та дерев, скошення
трави, вирубка чагарників.
-облаштування територій, які прилягають до житлових приміщень та інших
об’єктів комунального господарства;

-фарбування дитячих майданчиків, побілка дерев та бордюрів.
Заступник міського голови

Карбівська Н.В.

Додаток 3
до рішення
40 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від 22 січня 2018 року №

Перелік об’єктів, на яких будуть працювати особи що притягнуті до
адміністративної відповідальності:
Територія , що відноситься до міської ради в т.ч. :
-кладовища;
-стихійні сміттєзвалища;
-пам’ятники, братські могили загиблим воїнам, обеліски;
-парки, сквери, спортивні майданчики , що відносяться до міської ради;
- вулиці міста та території загального користування;
-зони санітарної охорони водозабірних об’єктів.

Заступник міського голови

Карбівська Н.В.
Додаток 4
до рішення 40 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від 22 січня 2018 року №

Види безоплатних суспільно-корисних робіт,
які виконуватимуть особи, притягнуті до адміністративної відповідальності:
-прибирання дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, вулиць,
кладовищ, територій, які прилягають до житлових приміщень та інших об’єктів
комунального господарства;

-озеленення парків, скверів, вулиць, територій, які прилягають до житлових
приміщень та інших об’єктів комунального господарства;
-облаштування парків, вулиць, кладовищ, обрізка кущів та дерев, скошення
трави , вирубка чагарників.
-фарбування дитячих майданчиків, побілка дерев та бордюрів.

Заступник міського голови

Карбівська Н.В.

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

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

проект РІШЕННЯ
Від 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

40 сесія 7 скликання

Про внесення змін до
контракту з Бондаренком М.В.
Відповідно до статтті 26 Закону України «Про
місцеве
самоврядування в Україні», рекомендацій постійної комісії з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій та постійної комісії з
питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, пункту 8.2.
Контракту на
управління
унітарним
комунальним
підприємством
«Комунсервіс» №1 від 15.02.2016 року, міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 6.1 розділу 6 «Оплата праці і соціально-побутове
забезпечення керівника» Контракту на управління унітарним комунальним
підприємством «Комунсервіс» №1 від 15.02.2016 року, виклавши його у такій
редакції:
«За виконання обов'язків, що передбачені цим контрактом, Керівникові
виплачується грошова нагорода, яка містить у собі:
- щомісячні виплати (оклад) у розмірі 2 мінімальні заробітні плати у
межах затвердженого фонду оплати праці.
- надбавка за інтенсивність праці у розмірі 10 %.».
2. Доручити міському голові укласти з директором комунального підприємства
«Комунсервіс» Бондаренком Миколою Валентиновичем додаткову угоду до
Контракту на
управління
унітарним
комунальним
підприємством
«Комунсервіс» №1 від 15.02.2016 року, яка є його невід'ємною частиною.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ГРУШКО М.Т.

Секретар міської ради
Зав. відділу правової та кадрової роботи

Лебідь А.М.
Назаренко О.О.

УКРАЇНА

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

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від 23 січня 2018 року
Про затвердження штатного
розпису комунального підприємства
«Липовецьводоканал»

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

40 сесія 7 скликання

Відповідно до статті 26, 42 Закону України “Про місцеве самоврядування
в
Україні”,
розглянувши
лист
комунального
підприємства
«Липовецьводоканал» від 18.08.2016 р. № 1429, враховуючи пропозиції
постійної комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та
залучення інвестицій міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити
штатний
розпис
комунального
підприємства
«Липовецьводоканал» згідно з додатком та ввести його в дію з 01.01.2018 р.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій
(голова комісії Ревацька Л.М.)
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

В.о.зав. фін.-госп. відділом
Зав. відділом правової та
кадрової роботи

Баранчук Л.І.
Назаренко О.О.

Виконавець

Кропивницький С.С

.
Додаток до рішення 40 сесії
Липовецької міської ради 7 скликання від 22 січня 2018р. №
Затверджую
Штат в кількості 27 чоловік
Директор КП «Липовіецьводоканал»
Липовецької міської ради
Петрівський С.Р.

Погоджено
Голова Липовецької міської ради
Грушко М.Т.________________

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
ПРОЕКТ
КП «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради
З 01 січня 2018 р
Найменування посад
Код згідно КП
Кількість
Посадові
відповідно до структурних
оклади, грн.
підрозділів
Начальник
1229,1
1
7260.00
Гол .Бухгалтер
2411,2
1
6600.00
Економіст
2441,2
1
6310.00
Інженер
2145,2
1
5445.00
Майстер
21.2
1
5184.00
Всього
5

Місячний ФОП,
грн.
7260.00
6600.00
6310.00
5445.00
5184.00
30799.00

ВОДОПОСТАЧАННЯ
№
п/
п

Код згідно
КП

Кількість

1.
2.

Сторож
Прибиральник
виробничих приміщень.

9152
9132

2
1

3

Водій автотранспортних
засобів до 3 т.,1 гр..
Машиніст екскаватора
однок.
Електромонтер по
ремонту та
обслуговуванню
електроустановок
Електрогазозварювальник

8322,2

1

8332,2

Слюсар АВР
Всього:

4
5

6
7

Розр
яд

Погод.
ставка,
оклад,
грн.

Надбавка за
умови
праці,
%

Середньомісячна
зароб.
плата,
грн.

Місячний
ФОП, грн.

1920.00
2304.00

3840.00
2304.00

19.84

3283.00

3283.00

1

23.90

3955.00

3955.00

7241,1

1

23.43

3878.00

3878.00

7212,2

1

23.43

3878.00

3878.00

7233,2

2
9

20.80

3580.00

7160.00
28278.00

ВОДОВІДВЕДЕННЯ
№
п/п

1.
2.

Машиніст насосних
установок
Слюсар АВР
Всього:

Код
згідно
КП

Кількість

Розряд

Погод.
ставка,
оклад,
грн.

Середньомісячна
зарплата,
грн.
3234.00

Місячний
ФЗП, грн.

18.79

Надбавка за
умови
праці,
%
4

8163,2

4

2

7233,2

2
6

2

20.80

4

3580.00

7160.00
20096.00

12936.00

ВИТРАТИ НА ЗБУТ
№
п/п

1.
2.

Фахівець збуту
послуг
Конролер
Всього:

Код
згідно
КП

Кількість

2213

1

7136,2

4
5

Розряд

Погод. ставка,
оклад,
грн.

3

Надбавка за
умови
праці,
%

20.88

Середньомісячна
зарплата,
грн.
5184.00

Місячний
ФЗП, грн.

3456.00

13824.00
19008.00

5184.00

ІНША КОМУНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
№
п/п

1

Код
згідно
КП

Водій
автотранспортних
засобів до 5т.,3 гр.

8322,2

РАЗОМ

Кількість

Розряд

Погод.
Ставка,оклад,грн
..

Надбавк
за умрви
праці,%

Середньомі
сячна
зарплата,
грн.

2

5т.

22.97

4

3954.00

27

Місячний
ФЗП, грн..

7908.00

106089.00

ЕКОНОМІСТ

Р.П.КОВАЛЕНКО

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

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

проект РІШЕННЯ
Від 23 січня 2018 року
Про проведення конкурсу
щодо передачі в оренду
комунального майна

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
40 сесія 7 скликання

Керуючись статтями ст.26, ч.1, 5 ст.59, ст.60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл на відчуження комунального нерухомого майна, що підлягає продажу на
конкурсних засадах, у 2018 році, будівель по вул. Миру в смт.Турбів

2.Виконавчому комітету міської ради опублікувати оголошення щодо проведення конкурсу
на викуп у газеті «Липовецькі вісті» та на офіційному веб-сайті Липовецької міської ради та
провести конкурсний відбір суб»єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки комунального майна територіальної громади м.Липовець.
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
Зав. відділом прав. та
кадрової роботи

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

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

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

проект РІШЕННЯ
Від 23 січня 2018 року
Про надання у 2018 році
пільг щодо плати за землю

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
40 сесія 7 скликання

Відповідно до пункту 28 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 10, підпункту 14.1.147 пункту 14.1. статті 14,
статей 30, 265, 269, пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів та
залучення інвестицій, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати з 01.01.2018 року до 31.12.2018 року пільги щодо плати за землю на
території міста Липовець, звільнивши від її сплати наступні юридичні особи:
1.1.Управління агропромислового розвитку Липовецької РДА;
1.2.Липовецький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Липовецької міської ради з питань з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та залучення інвестицій .
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділу правової та кадрової роботи

ГРУШКО М.Т.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.

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

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

проект РІШЕННЯ
Від 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
40 сесія 7 скликання

Про припинення права користування
земельними ділянками
Керуючись статтями 12, 140, 141, 142 п.3. Земельного кодексу України, статтею 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Припинити право користування земельними ділянками згідно поданих заяв наступним
громадянам:
1.1. Хазову Володимиру Максимовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом) площею 0,12 га для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка
розташована м. Липовець, поле № 5, Скакунка.
1.2. Мельник Валентині Петрівні (проживає: інформація з обмеженим доступом) - площею
0,12 га, з них 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд та 0,02 га для ведення особистого селянського господарства. Земельна
ділянка розташована м. Липовець, вул. Декабристів, 17.
2. Припинення права користування земельною ділянкою згідно із свідоцтвом про смерть:
2.1. Цимбалюку Віктору Антоновичу ( проживав: інформація з обмеженим доступом) площею 0,21 га. яка була надана для будівництва та обслуговування жилого будинку та для
ведення особистого селянського господарства, згідно із свідоцтвом про смерть серія І – АМ
№ 141161 від 13.02.2009р. Земельна ділянка розташована м. Липовець, тупік Пирогова, 5.
3 . Вилучені землі занести до складу земель резервних територій міста Липовець.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

40 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в користування на
умовах оренди
Розглянувши заяву про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в користування на умовах оренди, внаслідок переходу права власності на нерухоме
майно (будівлі, споруди), керуючись статтями 12, 20, 79-1, 93, 120, 122, 123, 124, частиною 2
статті 134
Земельного кодексу України, статтями 22, 25, 50 Закону України «Про
землеустрій», статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська
рада
ВИРІШИЛА:

1. Коцяку Івану Васильовичу (адреса проживання: інформація з обмеженим доступом)надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовно площею 0,80 га, земельна ділянка комунальної власності, що розташована:
м.Липовець, вул. В. Копитка, 62, земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості, для обслуговування об’єктів нерухомого майна, яке належить заявнику
згідно договору купівлі-продажу № 2834 від 05.12.2005 року.
2. Зобов’язати заявника в двохмісячний термін з моменту прийняття даного рішення,
укласти з відповідними ліцензованими землевпорядними організаціями, договір на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Виготовлення
документації із землеустрою є ризиком замовника.
3. Розроблений проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити із
службами, які здійснюють контроль за охороною та використанням земель та передати на
затвердження до Липовецької міської ради.
4. Дане рішення дійсне протягом одного року з моменту його прийняття.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

Від 23 січня 2018 року

40 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
із земель комунальної власності
безкоштовно у приватну власність
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) з послідуючим оформленням права власності на земельні ділянки для
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, для
будівництва індивідуальних гаражів, та для ведення особистого селянського господарства,
керуючись статтями 12, 81, 116, 118, 120, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. 22,
25, 55 Закону України «Про землеустрій», Прикінцевими та перехідними положеннями
Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 34 ст. 26, ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати
дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності
безкоштовно у приватну власність, наступним громадянам:
№п/
п
Прізвище, ім’я, по
батькові,
адреса проживання,
ідентифікаційний код.

1.

2.

Ситник Наталії
Вікторівні
(інформація з
обмеженим доступом)
Смішко Вероніці
Юріївні
(інформація з
обмеженим доступом)

Місце
розташування
земельної ділянки

тупік Пирогова, 5

вул. Соборності,
16/1

орієнтовна площа земельної
ділянки (га)
для будівДля
Гаражн
ництва та
ведення
е
обсл. ж/б
ОСГ
будівн
орієнтовн ицтво
о
ю площею
0,1000

0,0900

0,1100

под.

0,0200

под.

3.

4.

Смішко Юрію
Федоровичу
(інформація з
обмеженим доступом)
Мельнику Роману
Васильовичу
(інформація з
обмеженим доступом)

вул. Соборності,
16/2

0,1000

0,0200

под.

вул. Декабристів, 17

0,1000

0,0200

-

2.У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельних ділянок, їх
загальна площа може бути змінена в більшу або меншу сторону на підставі технічних
матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.
3. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника.
4.Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

40 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності
Керуючись статтями 25, 26, 56 Закону України « Про землеустрій», ст. 12, 79-1,
Земельного Кодексу України, Законом України «Про Державний земельний кадастр»,
пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності, площею 3,2893 га, кадастровий номер 0522210100:01:001:2433, яка
знаходиться по вул. Липова, 31 в м. Липовець, Липовецького району Вінницької області, із
земель промисловості, для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного

транспорту та дорожнього господарства
на дві земельні ділянки орієнтовними площами
2,8593 га та 0,4325 га без зміни цільового призначення .
2. Виконавчому комітету Липовецької міської ради в двомісячний термін з моменту
прийняття даного рішення, укласти з відповідними ліцензованими землевпорядними
організаціями, договір на розроблення відповідної документації із землеустрою.
3. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
погодити із службами, які здійснюють контроль за охороною та використанням земель у
встановленому законом порядку та винести на розгляд чергової сесії Липовецької міської
ради.
4. Дане рішення дійсне протягом одного року з моменту його прийняття.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

40 сесія 7 скликання

Про надання згоди на прийняття
до комунальної власності територіальної
громади м. Липовець земельної ділянки
по вул. Польова, 3
Розглянувши заяву громадянки Попроцької Тетяни Іванівни про добровільну відмову
від права власності на земельні ділянки, керуючись ст.ст.83,142 Земельного кодексу України,
ст.26, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції
постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури, міська рада
В И Р I Ш И Л А:
1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Липовець,
земельну ділянку площею 0,0075 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд, кадастровий номер 0522210100:01:002:1370, та земельну
ділянку площею 0,0025 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий
номер 0522210100:01:002:1370. Земельні ділянки розташовані у м. Липовець, по вул.
Польова, 3.
2. Укласти угоду між Липовецькою міською радою та громадянкою Попроцькою Тетяною
Іванівною про передачу права власності на земельні ділянки та посвідчити її нотаріально.
3. Доручити відділу правової та кадрової роботи Липовецької міської ради здійснити
необхідні дії для підготовки угоди про передачу до комунальної власності територіальної
громади міста земельних ділянок.
4. Витрати, пов’язані з оформленням нотаріально посвідченої угоди про передачу
територіальній громаді м. Липовець, земельних ділянок по вул. Польова 3, покладаються на
заявника.

5. Попередити громадянку Попроцьку Тетяну Іванівну, що право приватної власності на
земельні ділянки припиняється з моменту державної реєстрації права комунальної власності
на земельну ділянку.
6. Доручити міському голові Грушку М.Т. бути представником Липовецької міської ради при
укладенні угоди.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Кицюк О.П).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
40 сесія 7 скликання

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
та передачу земельних ділянок у власність
Розглянувши заяви громадян про затвердження документацій із землеустрою та передачу
безкоштовно у власність земельних ділянок, в зв’язку з встановленням та уточненням площ
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території міста, враховуючи погодження
суміжних меж землевласниками та землекористувачами, керуючись статтями 22, 25, 55
Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 39, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного
кодексу України, п.34 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА
1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) та передати безкоштовно у власність земельні ділянки для
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд, гаражного
будівництва та ведення особистого селянського господарства із земель комунальної
власності, які розташовані в межах населеного пункту, наступним громадянам :
№
п/
п

Прізвище, ім’я по
батькові

Розташув
ання
земельної
ділянки

Загальн
а
площа
земельн
ої
ділянки
га

Для
будівни
цтва та
обслугов
ування
житлово
го

Для
ОСГ

В тому числі
Для
Кадастровий номер
індивід земельної ділянки
уально
го
гаражн
ого
будівн

будинку
1.

Соломон Зої
Яківні
(інформація з
обмеженим
доступом)

2.

Бессарабець
Івану Івановичу
(інформація з
обмеженим
доступом)

3.

Петрівському
Роману
Петровичу
(інформація з
обмеженим
доступом)

4.

Пилипчук
Світлані
Володимирівні
(інформація з
обмеженим
доступом)

5.

Мельничук
Світлані
Віталіївні
(інформація з
обмеженим
доступом)

6.

ицтва

Козінській Надії
Адамівні

(інформація з
обмеженим
доступом)
7
Гурину Івану
Васильовичу
(інформація з
обмеженим
доступом)
2 Зобов’язати заявників:

вул.
Озерна,
50

вул.
Мітарова
,6
пров.
Мічуріна
,6

0,3300

0,2485

0,1000

-

0,2300

0,1000

-

0522210100:01:001:2716
0522210100:01:001:2717

-

0522210100:01:003:1706

0,1485

0,1000

0,1000

вул.
Степова,
18

0,1500

0,1000

вул.
Пушкіна,
19

0,0061

-

-

0,0061

0522210100:01:001:2715

Поле
№1,
Скакунка

0,1500

-

0,1500

-

0522210100:01:003:1710

вул. Я.
Острозько
го, 23

0,1475

0,1000

-

0522210100:01:005:0593
0522210100:01:005:0594

0522210100:01:003:1707
0522210100:01:003:1708

0,0500

0,0475

-

0522210100:01:004:1187

2.1. отримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно до статті 91
Земельного кодексу України;
2.2.оформити право власності на одержану у власність земельну ділянку відповідно до статей
125, 126 Земельного кодексу України.
3. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради внести
зміни до земельно-кадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
40 сесія 7 скликання

Про погодження графічних
матеріалів місця розміщення
та площі земельної ділянки
Розглянувши клопотання громадянки Гуці О.М. про погодження графічних матеріалів
місця розміщення та площі земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства, із земель державної власності, керуючись ст. 12, ст. 122, ст. 123 Земельного
кодексу, ст.26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність за межами населеного пункту для ведення особистого
селянського господарства наступній громадянці :
1.1. Гуці Олені Мар’янівні ( проживає: інформація з обмеженим доступом) - земельну
ділянку площею 0,15 га. для ведення особистого селянського господарства, поле № 4
Березівка.
2. Рекомендувати заявнику надати у міську раду інформацію про отримання (відмову в
отримані) у власність земельної ділянки (із земель державної власності) для ведення
особистого селянського господарства.
3. Спеціалісту міської ради внести зміни до земельно-кадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
40 сесія 7 скликання

Про укладання додаткової угоди
про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки
Розглянувши клопотання заявника про внесення змін до договору оренди землі,
відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 30 Закону України «Про оренду землі»,
керуючись ст. 26 та ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до договору оренди землі в частині найменування орендаря: замість: СТ
«Коопторг» керівник Цимбалюк Юрій Васильович, читати: ФОП Цимбалюк Юрій
Васильович, шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди землі:
1.1. ФОП Цимбалюку Юрію Васильовичу ( проживає: інформація з обмеженим доступом )
- внести зміни до п.2 Договору оренди землі № 19/03-04 від 08.11.2012р., а саме: в оренду
передається земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
кадастровий номер 0522210100:01:001:2610 загальною площею 0,0305 га що розташована у
м. Липовець по вул. Героїв Майдану, 71.
2. Внести зміни до п.9 Договору оренди землі № 19/03-04 від 08.11.2012р., встановивши
розмір орендної плати за земельну ділянку площею 305 м2 по вул. Героїв Майдану, 71 у
розмірі 3% нормативної грошової оцінки землі, що на рік складає 4050,61 грн. (чотири
тисячі п’ятдесят гривень, шістдесят одна копійка) (2/8 – н.г.о. 1м2 – 442,69 грн. з
урахуванням значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки 6,07).
3. Відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради в двомісячний
термін з моменту прийняття даного рішення підготувати додаткову угоду до договору
оренди землі .
4. Доручити міському голові підписати вище зазначену додаткову угоду.
5. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
6.Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
40 сесія 7 скликання

Про внесення змін до попереднього
рішення сесії міської ради
Керуючись ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення 34 сесії 7 скликання від 11 вересня 2017 року № __ «Про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки» у пункт 1 даного рішення, замість
викласти у новій редакції читати шляхом укладання додаткової угоди до договору
оренди землі.
1.1. У зв’язку із допущеною помилкою при розрахунку орендної плати до договору оренди
№ 24/03-02, від 24.03.2014 року. Внести зміни у пункт 2. Даного рішення, а саме:
Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку площею 737 м2 відповідно до ст. 288
Податкового кодексу України у розмірі 5% нормативної грошової оцінки землі.(1/10– н.г.о.
1м2 –659,70грн. з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки 2018р. –
1,0), що на рік складає 24309,94(двадцять чотири тисячі триста дев’ять гривень дев’яносто
чотири копійки).
2. Відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради в двомісячний
термін з моменту прийняття даного рішення підготувати додаткову угоду до договору
оренди землі .
3. Доручити міському голові підписати вище зазначену додаткову угоду.
4. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
5.Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
40 сесія 7 скликання

Від 23 січня 2018 року 40 сесія 7 скликання
Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Керуючись статтями 12, 79-1, Земельного кодексу України, статтею 26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Виконавчому комітету Липовецької міської ради - надати дозвіл на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 2,6180 га. земельна ділянка для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельна ділянка
розташована: м.Липовець, вул. В. Копитка, 62.
2. Зобов’язати виконавчий комітет Липовецької міської ради в двохмісячний термін з
моменту прийняття даного рішення, укласти з відповідними ліцензованими
землевпорядними організаціями, договір на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
3. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
40 сесія 7 скликання

Про поновлення договорів оренди
земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
Розглянувши клопотання заявників про продовження терміну дії договорів оренди
земельної ділянки, керуючись ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 288, 289
Податкового кодексу України, ст. 93, 122, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Юрченко Сергію Олександровичу (проживає :інформація з обмеженим доступом) поновити термін дії договору оренди земельної ділянки комерційного використання для
роздрібної торгівлі, № 142/03-08 від 16.02.2008 року, кадастровий номер земельної ділянки
0522210100:01:001:1055, загальною площею 0,0089 га, яка розташована в м. Липовець, по
вул. В. Липківського, терміном на 15 років, шляхом укладання з міською радою договору
оренди земельної ділянки в новій редакції строком до лютого 2033 року.
1.1. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288
Податкового кодексу України у розмірі 5 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки,
що на рік складає 2935,66 (дві тисячі дев’ятсот тридцять п’ять гривень шістдесят шість
копійок), ( 1/10 – 659,70 грн. н.г.о. 1м2 з урахуванням коефіцієнта індексації 2017 року –
1,06).
2. Сивак Лідії Петрівні (проживає: інформація з обмеженим доступом ) - поновити термін дії
договору оренди земельної ділянки комерційного використання для роздрібної торгівлі, №
135/03-08 від 06.02.2008 року, кадастровий номер земельної ділянки 0522210100:01:001:1054,
загальною площею 0,0111 га, яка розташована в м. Липовець по вул. В. Липківського, 55,
терміном на 5 років, шляхом укладання з міською радою договору оренди земельної ділянки
в новій редакції строком до лютого 2023 року.
2.1. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288
Податкового кодексу України у розмірі 9 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки,
що на рік складає 6590,40 (шість тисяч п’ятсот дев’яносто гривень сорок копійок ), ( 1/10 –
659,70 грн. н.г.о. 1м2 з урахуванням коефіцієнта індексації 2017 року – 1,06).
3. Зобов’язати заявників:
- у двохмісячний строк після прийняття цього рішення укласти з міською радою Договір
оренди земельної ділянки, та здійснити їх реєстрацію у встановленому законом порядку;
4. Доручити міському голові підписати вище зазначений договір оренди земельної ділянки.
5. Копії укладеного договору в 10-денний термін подати в Липовецьке відділення Іллінецької
ОДПІ.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
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 23 січня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
40 сесія 7 скликання

Про розгляд звернень ФОП Устича О.І
щодо продовження терміну дії договору
про встановлення особистого земельного сервітуту
Розглянувши заяви ФОП Устича О. І. про продовження строку дії договору про
встановлення особистого земельного сервітуту ( вхідний № У-33 справа № 03-03 від
18.12.2017р. та №У-116 справа № 02-34 від 28.12.2017р.), відповідно до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011р. «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності», а також згідно з Тимчасовим порядком встановлення особистих строкових
сервітутів під розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
на земельних ділянках комунальної власності Липовецької міської ради, затвердженого
рішенням Липовецької міської ради 7 сесії 7 скликання від 17.02.2016р. № 61, керуючись ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити фізичній особі - підприємцю Устичу Олександру Івановичу (проживає:
інформація з обмеженим доступом) у продовженні договору про встановлення особистого
земельного сервітуту від 02 березня 2015 року № 12/03-04, загальною площею 0,0008 га,
земельна ділянка розташована в м. Липовець по вул. Зіндельса, у зв’язку із відсутністю
виготовленої технічної документація щодо встановлення меж особистого строкового
сервітуту та паспорта прив’язки тимчасової споруди на дану земельну ділянку.
2. Роз’яснити заявнику, що відповідно до Тимчасового порядку встановлення особистих
строкових сервітутів під розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької
діяльності на земельних ділянках комунальної власності Липовецької міської ради,
затвердженого рішенням 7 сесії 7 скликання № 61 від 17.02.2016 року, Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства
України від 21.10.2011р. № 244 для укладення договору особистого строкового сервітуту
має бути розроблена технічна документація щодо встановлення меж особистого
строкового сервітуту та паспорт прив’язки тимчасової споруди на вищевказану
земельну ділянку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Кицюк П.Д.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

