
 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Від 22 березня 2018року          

 

Про        хід          виконання         Програми   

щодо            профілактики         злочинності,  

зміцнення     законності     та   правопорядку 

на території міської ради  на 2018-2019роки 

 

              Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Карбівської Н.В. про хід виконання Програми  

щодо профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на 

території міської ради  на 2018-2019роки., в ході якої було висвітлено 

виконання профілактичних заходів із попередження злочинності на території 

міської ради та, обговоривши дане питання,  керуючись п.п.7  ст. 32 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий  комітет міської 

ради  

                                                        В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих 

органів Карбівської Н.В. про хід виконання  Програми  щодо профілактики 

злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території міської ради  

на 2018-2019 роки взяти до відома. 

2. Роботу виконкому міської ради, громадського формування, комісій при 

виконкомі спільно з громадськістю, і надалі спрямовувати на виконання 

Програми. 

3. Налагодити співпрацю групи з охорони громадського порядку щодо 

вирішення питань профілактики злочинності на території міста. 

4. Рекомендувати правоохоронним органам посилити роботу щодо запобігання 

продажі спиртних напоїв неповнолітнім на території міської ради. 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на Карбівську Н.В., заступника 

міського голови, доповісти на засіданні виконкому у жовтні 2018 року. 

 

Міський голова       Микола ГРУШКО 
 

Назаренко О.О. 

Печолат О.В. 

      Карбівська Н.В.    

 

 



                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНА ВЧИЙ   КОМІТЕТ  

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Від  22 березня 2018 року                                                                              

 

Про організацію весняної акції  

з благоустрою та санітарної 

очистки території  міста  

 

 Відповідно до ст. 30, 33, 40 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010р. №777-р 

«Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня 

благоустрою населених пунктів», «Правил благоустрою, забезпечення чистоти і 

порядку в м. Липовець, затвердженими рішенням 31сесії 6 скликання № 326  

від 12.06.2012р., на виконання Програми соціально-економічного розвитку 

міста на 2018 рік, розпорядження райдержадміністрації № 57 від 23.02.2018р. 

«Про організацію весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території 

населених пунктів району»,  з метою виховання дбайливого ставлення до 

довкілля,   виконком міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1.Організувати весняну акцію з благоустрою та санітарної очистки  міста 

" ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ"  з 26 березня по 25 травня 2018 року, у зв"язку з чим 

провести ряд заходів  (план заходів додається, додаток №1). 

 

 2.Комунальному підприємству "Комунсервіс"( Бондаренко М.В.) 

розпочати роботу щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста та 

впорядкування діючого міського сміттєзвалища. 

  

 3.Керівникам підприємств та установ міста провести суботники та толоки 

щодо впорядкування й благоустрою прилеглих територій. 

 

 4. Орендарям водних об"єктів Р.Марківському, М.Козаку, О.Шевчуку, 

С.Цивилюк, В.Притулі привести в порядок природоохоронні зони,  прилеглі до 

водного плеса, обладнати місця для відпочинку. 

  

 5. Затвердити акт обстеження стану комунальних доріг по м. Липовець 

Вінницької області, додається. 

 



 6. Контроль за виконанням рішення покласти на Кропивницького С.С., 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, про 

хід виконання його доповісти у червні 2018 року. 

 

 Міський голова                                                Микола ГРУШКО 
 

Печолат О.В. 

Назаренко О.О. 

Кропивницький С.С. 

                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                       Додаток 1 

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                                            Липовецької     міської        ради 

                                                                            від  22 березня 2018 року   

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

з  організації та проведення весняної акції з благоустрою та санітарної 

 очистки міста " ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ"  

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Терміни 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Примітка 

1. Організувати збори 

керівників ОСББ та 

будинкових і вуличних 

комітетів 

До 30.03.2018 Печолат О.В. 

Кропивницький С.С. 

Бондаренко М.В. 

 

2. Керівникам підприємств і 

установ провести заходи із 

впорядкування прилеглих 

територій. 

Протягом 

двомісячника  

Кропивницький С.С. 

Бондаренко М.В. 

 

3.  Провести озеленення міста , 

замовити саджанці у 

«Липовецьрайагроліс» 

До 27.04.2018 Бондаренко М.В., 

молодіжний 

виконком 

 

4. Впорядкувати територію 

сквера (верхній) та паркової 

зони. 

До 27.04.2018 Карбівська Н.В. 

Молодіжний 

виконком, КП 

«Комунсервіс» 

 

5. Запровадити щоп»ятниці 

санітарний день з 

благоустрою  

30.03, 06.04, 

13.04, 20.04, 

27.04, 04.05, 

11.05, 18.05 

Кропивницький С.С. 

 КП «Комунсервіс» 

 

6. Впорядкувати 

природоохоронні зони 

прилеглі до артезіанських 

свердловин. 

До 

27.04.2018р. 

КП 

«Липовецьводоканал» 

 

7. Почистити бордюри, 

побілити дерева на території 

міста  

До 13квітня 

2018 року 

КП 

«Комунсервіс»        

 

8. Насадити квіти на газонах 

міста по вул. Героїв 

Майдану, Василя 

Липківського, Шевченка. 

До 04 травня 

2018 року 

КП 

«Комунсервіс»       

 



9. Насадити квіти у сквері 

(верхній) та парку. 

До 04 травня 

2018 року 

КП «Комунсервіс»  , 

молодіжний 

виконком.     

 

10. Забезпечити систематичне 

вивезення твердих 

побутових відходів з 

прибудинкових територій в 

місті. 

Постійно КП 

«Комунсервіс»       

 

11. Провести роз»яснювально-

виховну роботу в  дитячих 

дошкільних установах на 

теми екології та 

підтримання належної 

чистоти і порядку на 

прилеглих територіях  

Постійно Завідуючі ДНЗ 

«Сонечко»і 

«Малятко» 

 

12. Розчистити дерева та кущі, 

які ростуть на 

прибудинкових територіях 

багатоквартирних будинків , 

в парку  

До 13 квітня 

2018 року 

КП»Комунсервіс»  

13. Провести впорядкування 

територій 5-ти громадських 

кладовищ /вирубати 

чагарники, відремонтувати 

огорожу,  зняти старі та сухі 

дерева, відремонтувати 

ритуальні майданчики/. 

До 13 квітня 

2018 року 

КП"Комунсервіс"  

14. Відремонтувати дитячі 

майданчики, пофарбувати їх 

До 20 квітня 

2018року 

КП "Комунсервіс", 

д/с "Малятко", 

"Сонечко" 

 

15. Виконати роботи із 

благоустрою територій 

Меморіалу Слави, знаку 

Героям АТО, обеліска, 

пам"ятників, братських 

могил та могил невідомих 

солдат 

До 13 квітня 

2018року 

КП "Комунсервіс", 

ГО "Патріот", 

ЗОШ міста,  

 

16. Звільнити від стихійних 

сміттєзвалищ територію 

очисних споруд. 

До 13 квітня 

2018 року 

КП  

"Липовецьводоканал" 

 

17. Провести акцію «Майбутнє 

лісу в твоїх руках». 

Висадити дерева, кущі на 

території житлових масивів, 

шкіл, колегіуму, дитячих 

садків та біля стадіону. 

26.03-

13.04.2018року 

КП "Комунсервіс", 

"Липовецьрайагроліс" 

 

 

18. Систематично проводити 

рейди щодо виявлення 

порушників благоустрою, 

притягувати їх до 

адміністративної 

відповідальності. 

Постійно КП "Комунсервіс",   

дільничний офіцер 

поліції. 

 



19. Здійснити поточний ремонт 

об"їздної дороги по вул. 

Замковій,  Свято-

Покровській, Некрасова, 

Коцюбинського та 

Соборності 

2 квартал 

2017р. 

КП "Комунсервіс"  

20. Здійснювати висвітлення на 

офіційному сайті міської 

ради та ЗМІ інформації про 

проведення весняної акції 

Постійно Кропивницький С.С. 

Бондаренко М.В. 

 

     

  

 
 

Керуючий справами виконкому                                           Олег ПЕЧОЛАТ 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ 
 

Від  22 березня 2018 року                                                              
 

Про затвердження рішення конкурсного 

комітету щодо визнання автомобільного  

перевізника – переможцем конкурсу з   

перевезення пасажирів міського маршруту  

в місті Липовець. 

  

  За результатами конкурсу, оголошеного виконавчим комітетом 

Липовецької міської ради від 31.01.2018 року, щодо визначення переможця 

автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті загального користування №1 «Кафе-бар «Прем’єр» - мікрорайон 

Кам’янка», та  № 2 «Кафе-бар «Прем’єр» - лікарня», який відбувся 05.03.2018 

року, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», п.13, п.51, 

п.53 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку  

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування» № 1081 від 03.12.2008 р., п.45, п.47 Положення про 

порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування в м. Липовець, керуючись ст.28, 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

  1. Затвердити рішення конкурсного комітету щодо визнання переможцем 

конкурсу з визначення перевізника для здійснення пасажирських перевезень по 

місту Липовець на міському маршруті загального користування «Кафе-бар 

«Прем’єр» - мікрорайон Кам’янка», та   «Кафе-бар «Прем’єр» - лікарня» - ФОП 

Хлівного Миколу Івановича (проживає: 22500 Вінницька обл. м. Липовець, вул. 

Калініна, 18, ідент.номер 2319005154). 

 

  2. Перевізнику – переможцю ФОП Хлівному М.І. надати дозвіл на 

перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування «Кафе-

бар «Прем’єр» - мікрорайон Кам’янка», та   «Кафе-бар «Прем’єр» - лікарня» 

шляхом укладання договору на перевезення пасажирів терміном на п’ять років. 

 



 3. Доручити міському голові Грушку М.Т. підписати договір на 

перевезення пасажирів на міському маршруті. 

 

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови  Кропивницького С.С. 

 

Міський голова                              Микола ГРУШКО 

 
Назаренкоко О.О. 

              Печолат О.В. 

              Кропивницький С.С. 

               
 

                                                                   

УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від  22 березня   2018 року                                                              
 

Про затвердження   

проектно-кошторисної   

документації 

 

  Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького 

С.С., розглянувши проектно-кошторисну документацію щодо будівництва  

мережі вуличного освітлення в місті Липовець, керуючись ст. 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

1. Затвердити  проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт 

(модернізація) мережі вуличного освітлення по вул. В.Липківського, 

Героїв Майдану в м.Липовець Вінницької області», загальною вартістю 

289351 грн. 

 

2. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на  заступника     

    міського голови   Кропивницького С.С. 

  

 

           Міський голова                                             Микола ГРУШКО 

                 

               Назаренко О.О.                                                         

               Печолат О.В 

                Кропивницький С.С. 



                      

                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект   РІШЕННЯ 
 

Від  22 березня  2018 року                                                                          

 

Про надання дозволу на газифікацію житлового  

будинку по вул.Героїв Майдану в м.Липовець 

 

       Відповідно до ст.ст. 30, 31,40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в України»,  розглянувши та обговоривши заяву громадянки Зінченко Л.М. про 

надання дозволу на газифікацію житлового будинку по вулиці Героїв Майдану  

в місті Липовець, виконавчий  комітет міської ради 

                                                            В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Зінченко Людмилі Миколаївні дозвіл на  газифікацію 

житлового будинку по вулиці Героїв Майдану, буд.№  в місті Липовець  

Липовецького району Вінницької області. 

2. Рекомендувати гр.  Зінченко Л.М.    виготовити  проектно-технічну 

документацію на газифікацію будинку. 

 

Міський голова                                                                  Микола ГРУШКО 

 

 

Назаренко О.О. 

Печолат О.В.                                              

                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект  РІШЕННЯ 
Від   22 березня 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 звернення гр.Бартош Р.В. про надання дозволу на зрізання  дерев, 

виконавчий  комітет міської ради 

                                          В  И  Р  І  Ш  И  В : 

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

 1.1.знесення  3-ох  дерев породи верба по вул. Л.Муравської, №, які є 

аварійними та затіняють город. 

2. Роботи по знесенню дерев та вивезенню деревини провести протягом   

березня-квітня  2018 р. 

3. Після проведення робіт  із  знесення дерева очистити території 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  травні 

2018 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Міський голова                                                   Микола ГРУШКО     
 

 Кропивницький С.С.   

 Назаренко О.О.       

             Печолат О.В. 
 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Від 22 березня 2018 року          

 

Про зняття з квартирного  обліку 

 

Розглянувши заяву гр. Петрик Юлії Василівни, висновок житлово-

побутової комісії при виконавчому комітеті міської ради (протокол №  від 

22.03.2018р.),  керуючись ст.ст. 15, 38, 40 Житлового кодексу Української РСР  

та п. 25, 26, 28 “Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов та надання їм житлових приміщень в Українській РСР», ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Липовецької 

міської ради громадянку Петрик Юлію Василівну, 1982 року народження, 

(згідно заявою склад сім’ї 3 особи) в зв’язку з поліпшенням житлових умов – 

придбання квартири  по вул.  , б.№ в м. Липовець Вінницької області.  

2. На загальному квартирному обліку отримання житла перебувала з 

24.11.2016р.  

3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Карбівській Н.В.  провести відповідні зміни в реєстрі осіб, які перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради. 

 

Міський голова       Микола ГРУШКО 
 

 

 

 

Назаренко О.О. 

 

Печолат О.В. 

 

      Карбівська Н.В.         



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Від 22 березня 2018року          

 

Про включення   до складу групи з охорони  

громадського порядку Рянічевої Т.Г. 

 

Розглянувши заяву Рянічевої Тамари Григорівни про включення її до 

складу групи з охорони громадського порядку, враховуючи положення Закону 

України "Про участь громадян  в охороні  громадського порядку і державного 

кордону", Статуту громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону,  виконавчий комітет міської ради  

 

                                              В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 

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

раді   

- Рянічеву Тамару Григорівну, жительку м. Липовець,  вул. 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів    

   Карбівській Н.В. включити її до графіка чергування з квітня 2018року.  

 

 

Міський голова      Микола ГРУШКО 

 

 
 

Назаренко О.О. 

 
Печолат О.В. 

 

       Карбівська Н.В.         

                                                               


