УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№23

Про
хід
виконання
Програми
щодо
профілактики
злочинності,
зміцнення законності та правопорядку
на території міської ради на 2018-2019роки
Заслухавши інформації заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Карбівської Н.В. та дільничного офіцера поліції Дажури
О.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, керуючись ст.ст. 38, 40, 52, п.п.6 п.1
ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформації заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Карбівської Н.В. та дільничного офіцера поліції Дажури О.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
Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Карбівська Н.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНА ВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№ 24

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
ВИРІШИВ:
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, Л.Шевчук,
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

Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

Микола ГРУШКО

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Липовецької міської
ради
від 22 березня 2018 року №24

ПЛАН ЗАХОДІВ
з організації та проведення весняної акції з благоустрою та санітарної
очистки міста " ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ"
№
Зміст заходів
Терміни
Відповідальні за
Примітка
п/п
виконання
виконання
Організувати збори
керівників ОСББ та
будинкових і вуличних
комітетів
Керівникам підприємств і
установ провести заходи із
впорядкування прилеглих
територій.
Провести озеленення міста ,
замовити саджанці у
«Липовецьрайагроліс»
Впорядкувати територію
сквера (верхній) та паркової
зони.

До 30.03.2018

Печолат О.В.
Кропивницький С.С.
Бондаренко М.В.

Протягом
двомісячника

Кропивницький С.С.
Бондаренко М.В.

До 27.04.2018

5.

Запровадити щоп»ятниці
санітарний день з
благоустрою

6.

Впорядкувати
природоохоронні зони
прилеглі до артезіанських
свердловин.
Почистити бордюри,
побілити дерева на території
міста
Насадити квіти на газонах
міста по вул. Героїв
Майдану, Василя
Липківського, Шевченка.
Насадити квіти у сквері
(верхній) та парку.

30.03, 06.04,
13.04, 20.04,
27.04, 04.05,
11.05, 18.05
До
27.04.2018р.

Бондаренко М.В.,
молодіжний
виконком
Карбівська Н.В.
Молодіжний
виконком, КП
«Комунсервіс»
Кропивницький С.С.
КП «Комунсервіс»

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

Забезпечити систематичне
вивезення твердих
побутових відходів з
прибудинкових територій в
місті.
Провести роз»яснювальновиховну роботу в дитячих
дошкільних установах на
теми екології та
підтримання належної

До 27.04.2018

КП
«Липовецьводоканал»

До 13квітня
2018 року

КП
«Комунсервіс»

До 04 травня
2018 року

КП
«Комунсервіс»

До 04 травня
2018 року

КП «Комунсервіс» ,
молодіжний
виконком.
КП
«Комунсервіс»

Постійно

Постійно

Завідуючі ДНЗ
«Сонечко»і
«Малятко»

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

чистоти і порядку на
прилеглих територіях
Розчистити дерева та кущі,
які ростуть на
прибудинкових територіях
багатоквартирних будинків ,
в парку
Провести впорядкування
територій 5-ти громадських
кладовищ /вирубати
чагарники, відремонтувати
огорожу, зняти старі та сухі
дерева, відремонтувати
ритуальні майданчики/.
Відремонтувати дитячі
майданчики, пофарбувати їх
Виконати роботи із
благоустрою територій
Меморіалу Слави, знаку
Героям АТО, обеліска,
пам"ятників, братських
могил та могил невідомих
солдат
Звільнити від стихійних
сміттєзвалищ територію
очисних споруд.
Провести акцію «Майбутнє
лісу в твоїх руках».
Висадити дерева, кущі на
території житлових масивів,
шкіл, колегіуму, дитячих
садків та біля стадіону.
Систематично проводити
рейди щодо виявлення
порушників благоустрою,
притягувати їх до
адміністративної
відповідальності.
Здійснити поточний ремонт
об"їздної дороги по вул.
Замковій, СвятоПокровській, Некрасова,
Коцюбинського та
Соборності
Здійснювати висвітлення на
офіційному сайті міської
ради та ЗМІ інформації про
проведення весняної акції

До 13 квітня
2018 року

КП»Комунсервіс»

До 13 квітня
2018 року

КП"Комунсервіс"

До 20 квітня
2018року

КП "Комунсервіс",
д/с "Малятко",
"Сонечко"
КП "Комунсервіс",
ГО "Патріот",
ЗОШ міста,

До 13 квітня
2018року

До 13 квітня
2018 року

КП
"Липовецьводоканал"

26.03КП "Комунсервіс",
13.04.2018року "Липовецьрайагроліс"

Постійно

КП "Комунсервіс",
дільничний офіцер
поліції.

2 квартал
2018р.

КП "Комунсервіс"

Постійно

Кропивницький С.С.
Бондаренко М.В.

Керуючий справами виконкому

Олег ПЕЧОЛАТ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№ 25

Про надання матеріальної
допомоги громадянам міста
Відповідно до пункту 2 частини Б статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши заяви громадян міста про надання
матеріальної допомоги, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу жителям міста:
1.1. Херовимчуку Олександру Івановичу–
На лікування -2000 грн.
1.2. Семикрас Раїсі Андріївні–
На лікування сина
-2000 грн.
1.3. Семикрасу Петру Яковичу–вул.Москаленка, 20
На лікування.
-2000 грн.
1.4. Юрчак Тетяні Григорівні –
У зв»язку з скрутним матеріальним становищем.
-500 грн.
1.5. Прилуцькому Анатолію Павловичу–
На лікування.
-500 грн.
1.6. Гринюк Тетяні ЄвгеніївніНа лікування.
-500 грн.
1.7. Поєдинок Галині Петрівні–
На лікування (інвалід ІІІгр.)
-500 грн.
1.8. Бажану Олександру Володимировичу–
На лікування.
-500 грн.
1.9. Стусу Петру Івановичу–
На лікування (учасник бойових дій).
-800 грн.

1.10. Кузнярській Олені Марківні –
На лікування.
-500 грн.
1.11. Зваричу Василю Анатолійовичу–
У за»язку з важким матеріальним становищем (учасник бойових дій).
-500 грн.
1.12. Ситнику Василю Миколайовичу–
На лікування.
-700 грн.
1.13. Дзіпетруку Віталію Сергійовичу–
На лікування сина.
-2400 грн.
1.14. Дзіпетрук Ірині Вікторівні–
На лікування сина.
-2400 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Карбівську Н.В.
Міський голова
Назаренко О.О.
Баранчук Л.І.
Карбівська Н.В.
Кропивницький С.С.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№ 26

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 «Кафебар «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

№ 27

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
Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Кропивницький С.С.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№ 28

Про впорядкування адреси
будинковолодіння
Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», розглянувши звернення громадянки Мартинюк
С.М. щодо впорядкування адреси будинковолодіння по проїзду Некрасова 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 проїзду Некрасова
№
п/п
5

Прізвище
користувача
Швець М.В.

Існуючий
номер
2, 12

Присвоєний
номер

Примітка

№

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому Печолата О.В.
Міський голова

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№ 29

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.
документацію на газифікацію будинку.

Міський голова

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

виготовити

проектно-технічну

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№ 30

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, 14, 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
Кропивницький С.С.
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№31

Про зняття з квартирного обліку
Розглянувши заяву гр. Філіпчук (Петрик) Юлії Василівни, висновок
житлово-побутової комісії при виконавчому комітеті міської ради (протокол
№1 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 Філіпчук (Петрик) Юлію Василівну, 1982 року
народження, (згідно заявою склад сім’ї 3 особи) в зв’язку з поліпшенням
житлових умов – придбання квартири по вул.(інф.з обмеженим доступом) 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
Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Карбівська Н.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№32

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, керуючись п.п.6 п.1 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», 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. .(інф.з
обмеженим доступом.
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Карбівській Н.В. включити її до графіка чергування з квітня 2018 року.

Міський голова

Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Карбівська Н.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№ 33

Про затвердження проекту регуляторного акту
«Про встановлення вартості проїзду на міських
автобусних маршрутах загального користування,
які працюють у звичайному режимі у м. Липовець»
Відповідно до ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, керуючись ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 р. №308.та з метою впровадження загальної економічнообгрунтованої вартості на перевезення пасажирів, що дасть можливість
забезпечувати регулярність роботи на міському автобусному маршруті, який
працює у звичайному режимі та підвищення якості надання послуг з
перевезення пасажирів, забезпечення балансу між платоспроможним попитом
на послуги та обсягом витрат на їх надання, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого
комітету міської ради як проекту регуляторного акту такого змісту:
«1. Встановити нові тарифи на послугу з перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування, які працюють у звичайному
режимі по м. Липовець, а саме:
«Кафе-бар «Прем’єр» - мікрорайон Кам’янка» - 6 грн.;
«Кафе-бар «Прем’єр» - лікарня» - 5 грн.
2. Рішення виконавчого комітету
від 29.01.2013 року №4 «Про
затвердження рішення конкурсного комітету щодо визнання автомобільного
перевізника – переможцем конкурсу з перевезення пасажирів міського
маршруту в місті Липовець», вважати такими, що втратили чинність
3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Кропивницькому С.С.:
- забезпечити оприлюднення й обговорення даного рішення та аналізу
регуляторного впливу згідно з вимогами чинного законодавства;

- опрацювати надані зауваження та пропозиції й винести проект рішення
на затвердження виконавчим комітетом міської ради в терміни, передбачені
чинним законодавством».
Міський голова

Микола ГРУШКО

Кропивницький С.С.
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Аналіз регуляторного впливу рішення виконавчого комітету
Липовецької міської ради
«Про встановлення вартості проїзду на міських автобусних маршрутах
загального користування, які працюють у звичайному режимі у місті
Липовець»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету
Липовецької міської ради «Про встановлення вартості проїзду на міських
автобусних маршрутах загального користування, які працюють у звичайному
режимі у місті Липовець» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом
регулювання господарських відносин.
Послуга з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування, які працюють у звичайному режимі у місті Липовець надається
суб’єктом господарської діяльності приватної форми власності. Вартість
проїзду по маршрутах у місті Липовець встановлена у січні 2013 року, де
рішенням виконкому міської ради був затверджений тариф на перевезення по
маршруту:
«Кафе-бар «Прем’єр» - мікрорайон Кам’янка» - 3 грн.;
«Кафе-бар «Прем’єр» - лікарня» - 2 грн.
Проект рішення передбачає у законодавчому порядку встановити
економічно-обгрунтовані
тарифи на перевезення пасажирів міським
транспортом у місті Липовець, який дасть змогу стабілізувати роботу
перевізника, та регулярність руху на міських автобусних маршрутах загального
користування, підвищити якість надання послуг з перевезень пасажирів в
автобусі, який працює у звичайному режимі.

Прийняття даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів, прав та
обов’язків таких сторін:
– орган місцевого самоврядування;
– суб’єкта господарської діяльності, який надає послугу з перевезення
пасажирів на міському автобусному маршруті, який працює у звичайному
режимі;
-споживачі послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському
транспорті.
Регуляторний акт ґрунтується на економічно-обгрунтованих розрахунках
тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту загального
користування, які розроблялися згідно Методики розрахунку тарифів на
послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. №1175.
2. Цілі регулювання
Метою прийняття регуляторного акта є впровадження загальної
економічно-обгрунтованої вартості на перевезення пасажирів, що дасть
можливість забезпечувати регулярність роботи на міському автобусному
маршруті, який працює у звичайному режимі та підвищення якості надання
послуг з перевезення пасажирів, забезпечення балансу між платоспроможним
попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання.
3. Визначення та оцінки усіх прийнятих альтернативних способів
досягнення зазначених цілей
Відповідно до п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування, які працюють у звичайному режимі
належить до повноважень виконавчого комітету міської ради.
Альтернативи:
1. Збереження існуючого стану, тобто без зміни виду рішення. Дана
альтернатива є неприйнятною, оскільки це призведе до погіршення
фінансового стану та припинення господарської діяльності перевізників,
що забезпечують перевезення пасажирів міськими автобусними
маршрутами загального користування.
2. Прийняття регуляторного акта про встановлення загальної економічнообгрунтованої вартості на перевезення пасажирів на міському транспорті,
які працюють у звичайному режимі. Альтернатива може бути прийнятною
оскільки це сприятиме встановленню економічно обґрунтованого рівня
тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті
м. Липовець з метою забезпечення доступності послуг для всіх верств
населення та стабільного функціонування суб’єктів господарювання –
перевізників.
4. Механізм розв’язання проблеми
Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття рішення
виконавчим комітетом міської «Про встановлення вартості проїзду на міських

маршрутах загального користування, який працює у звичайному режимі у місті
Липовець» у розмірі на маршруті:
«Кафе-бар «Прем’єр» - мікрорайон Кам’янка» - 6 грн.;
«Кафе-бар «Прем’єр» - лікарня» - 5 грн.
Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті міської ради.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватися за
результатами відстеження діяльності перевізників, пов’язаної з перевезенням
пасажирів.
5.Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акту дозволить сформувати прозорі, чіткі та
зрозумілі правила поведінки суб’єктів підприємницької діяльності та
споживачів на ринку пасажирських перевезень в місті Липовець.
Позитивними факторами можуть бути:
можливість
довготермінового
прогнозування
діяльності
автоперевізників.
- покращення фінансового стану суб’єктів господарювання міста –
перевізників;
- оновлення рухомого складу;
- суттєве підвищення мотивації перевізників щодо надання якісних та
безпечних послуг з перевезення пасажирів.
Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного регуляторного
акту є суттєві зміни у діючому законодавстві стосовно організації міських
пасажирських перевезень, цінові коливання на ринку паливно-мастильних
матеріалів.
6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги
Тест малого підприємництва (М-Тест)
6.1.Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на
суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку
процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання,
проведено розробником у період з 19.02.2018 р. по 05.03.2018 р.
№
п/п

1.

Вид консультації

Робочі зустрічі з
представниками
постійної депутатської
комісії з питань
гуманітарних проблем
та соціального захисту

Кількість
учасників,
осіб

3

Основні результати консультацій (опис)

Надано пропозиції до проекту
регуляторного акта – рішення
виконавчого комітету Липовецької
міської ради «Про встановлення
вартості проїзду на міських
автобусних маршрутах загального

населення з питання
встановлення тарифів
на перевезення на
міських автобусних
маршрутах в
м.Липовець
2.

Телефонна розмова з
іншими містами
Вінницької області

користування, які працюють у
звичайному режимі у м. Липовець та
аналізу його регуляторного впливу,
обговорено економічне
обґрунтування необхідності
перегляду тарифів.
1

Проведено моніторинг щодо тарифів
(ціни) на транспортні послуги у
Вінницькій області

6.2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання
- 1 од., у тому числі малого підприємництва 1 од.;
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.
6.3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог
регулювання: Суб’єкти малого підприємництва не несуть витрат на організацію
виконання регулювання.
6.4.Розрахунок
бюджетних
витрат
на
адміністрування
регулювання: Виконавчий комітет Липовецької міської ради не несе витрат на
адміністрування регулювання.
7. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта
Господарським кодексом України визначено, що господарська діяльність
суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва здійснюється з
метою одержання економічних і соціальних результатів та з метою одержання
прибутку. Граничний тариф на рівні 5-6 грн. за одну поїздку забезпечуватиме
перевізнику повне відшкодування фактичних витрат, а також фінансову
самодостатність, ремонт і оновлення рухомого складу, стабілізацію роботи
міського пасажирського транспорту, підвищення безпеки пасажирських
перевезень, своєчасну виплату заробітної плати працівникам.
Застосування тарифу, який запропоновано у проекті рішення, надасть
можливість:
- створення економічних умов для розвитку міських автобусних
маршрутів загального користування, які працюють у звичайному режимі;
- забезпечити захист населення від необґрунтованого підвищення вартості
проїзду;
- підтримувати належний рівень безпеки руху та пасажирів;
- забезпечувати належну кількість маршрутів та графіків руху;
- забезпечення належного технічного стану рухомого складу.
Сфера впливу
Органи місцевого
самоврядування

Вигоди
Забезпечення виконання
необхідних обсягів та
якості перевезень на
міських
автобусних
маршрутах загального

Витрати
Процедура
розробки
регуляторного
акта
(витрати робочого часу
спеціалістів пов’язані з
підготуванням

Суб`єкти
підприємницької
діяльності - перевізники
Населення

користування,
які
працюють у звичайному
режимі.
Забезпечення
економічнообгрунтованої
рентабельності
їх
діяльності
Отримання необхідних
обсягів
та
якості
перевезень на міських
автобусних маршрутах
загального
користування,
які
працюють у звичайному
режимі в м. Липовець.

регуляторного
акта,
публікація на офіційному
сайті міської ради)
Можливе
тимчасове
зменшення
пасажиропотоку внаслідок
збільшення тарифу
-

Розрахунок витрат і вигод перевізників (з розрахунку на 1 автомобіль в 1
день)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Заробітна плата – всього, грн
в т.ч. основна (3723,00/20,8)
резерв відпусток (6,8%)
Нарахування на з.п. (22%)
Єдиний податок (744,6/30,4)
Витрати на ПММ (12л)
Витрати на утримання автобуса
Амортизаційні відрахування
Разом витрат
Прибуток, 10%
Всього

191,16
178,99
12,17
39,38
24,49
347,88
75,00
40,00
717,91
71,79
789,7

Пасажиропотік по маршруту «Кафе-бар «Прем’єр» - лікарня»,чол. - 76
Надходження готівки – фактично, грн
- 152
Надходження готівки - потреба, грн.
- 380
Пасажиропотік по маршруту «Кафе-бар «Прем’єр» - К’амянка»,чол. - 68
Надходження готівки – фактично, грн
- 204
Надходження готівки - потреба, грн.
- 408
Разом по маршрутах
Надходження готівки – фактично, грн
Надходження готівки - потреба, грн.

- 354
- 788

8. Строк дії регуляторного акта
Термін дії чинності запропонованого регуляторного акта необмежений.

Його дія постійна з можливістю внесення змін до прийняття нового акта.
Прийняття нового регуляторного акта відбуватиметься у разі збільшення або
зменшення собівартості послуг з перевезення пасажирів автобусами в міському
сполученні, які працюють у звичайному режимі.
9. Показники результативності регуляторного акта
Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:
– зменшення скарг та звернень громадян стосовно якості надання послуг
з пасажирських перевезень у міському транспорті;
– стабілізація роботи пасажирського транспорту відповідно до паспорту
маршруту;
– забезпечення беззбиткової діяльності перевізника, який надає послугу з
перевезення пасажирів на автобусах в міському сполученні, які працюють у
звичайному режимі.
10. Заходи відстеження результативності регуляторного акта
Цільова група: суб’єктами підприємницької діяльності – перевізники,
пасажири (мешканці міста).
Відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» відстеження результатів акта буде
здійснюватись шляхом проведення базового, повторного та періодичних
відстежень, з використанням статистичних даних за відповідний період.
Проведення базового відстеження результативності дії регуляторного
акта до набуття ним чинності .
Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта, буде
проведено через рік з дня набрання ним чинності за результатами якого
можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження.
Періодичні відстеження результативності дії регуляторного акта
планується здійснювати один раз на кожні три роки, починаючи з дня
закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Відстеження
результативності
цього
регуляторного
акту
здійснюватиметься виконавчим комітетом міської ради.

Заступник міського голови

С.С.Кропивницький

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№ 34

Про план роботи виконавчого
комітету Липовецької міської
ради на другий квартал 2018 року
Відповідно до статей 40, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", Регламенту роботи виконавчого комітету Липовецької міської ради,
затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2015 р. №
119, з метою організації роботи виконавчого комітету міської ради, враховуючи
пропозиції виконавчих органів Липовецької міської ради, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Липовецької міської ради на
другий квартал 2018 року (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконавчого комітету Липовецької міської ради Печолата О.В.

Міський голова

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Липовецької
міської
ради
від 22.03.2018 р. №34

П Л А Н Р ОБ О Т И
виконавчого комітету Липовецької міської ради
на ІІ квартал 2018 року
І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету
міської ради :
Квітень
1. Про заходи до 73-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.
Готують: Кропивницький С.С. – заступник міського голови
2. Про підсумки виконання бюджету за І квартал 2018 року.
Готують: Баранчук Л.І. – в.о.завідувача фінансово-господарського відділу
виконкому міської ради
3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої
влади вищого рівня та власних рішень.
Травень
1. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх та
літнього відпочинку дітей.
Готують: Карбівська Н.В. – заступник міського голови
2. Про хід виконання рішення виконавчого комітету «Про організацію весняної
акції з благоустрою та санітарної очистки території міста».
Готують: Кропивницький С.С. – заступник міського голови, Бондаренко М.В.
– директор КП «Комунсервіс».
3. Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади вищого
рівня та власних рішень.
Червень
1. Про роботу опікунської ради.
Готують: Карбівська Н.В. – заступник міського голови
2.Про боротьбу із сміттєзвалищами та стихійними смітниками на території
ради.

Готують: Кропивницький С.С. – заступник міського голови, Бондаренко
М.В. – директор КП «Комунсервіс».
3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади вищого
рівня та власних рішеннь.
ІІ. Організаційно-масові заходи :
1. Проводити прийом громадян членами виконкому міської ради.
Строк: щотижнево у понеділок, середу та п’ятницю
Відповідає: керуючий справами виконкому Печолат О.В.
2. Забезпечити інформування територіальної громади про прийняті
рішення ради та виконкому.
Строк: щоквартально
Відповідає: секретар міської ради Лебідь А.М. та керуючий справами
виконкому Печолат О.В.
3. Забезпечувати вчасний розгляд заяв, скарг, пропозицій, які надходять
від громадян.
Строк: постійно
Відповідають: керуючий справами виконкому Печолат О.В.,
Завідувач загальним відділом виконкому Блага Т.О.
4. Забезпечувати контроль за виконанням розпорядчих документів
органів вищого рівня та власних рішень.
Строк: згідно з визначеними строками
Відповідає: керуючий справами виконкому Печолат О.В.
5. Претензійно-позовна діяльність по стягненню збитків, завданих
внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності
територіальної громади без правовстановлюючих документів.
Відповідає: Завідувач відділу правової та кадрової роботи виконкому міської
ради Назаренко О.О.
6. Надання первинної правової допомоги. Надання юридичної консультації
з питань діяльності виконавчого комітету.
Відповідає: Завідувач відділу правової та кадрової роботи виконкому міської
ради Назаренко О.О.
7. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення правових знань
працівників міської ради.
Відповідає: Завідувач відділу правової та кадрової роботи виконкому міської
ради Назаренко О.О.
8. Взяти участь в організації та проведенні
планами):
7 квітня
8 квітня
18 квітня
20 квітня
22 квітня

заходів ( за

День здоров'я
Світле Христове Воскресіння- Пасха- Великдень
День пам'яток історії та культури
День довкілля
День Землі

окремими

23 квітня
26 квітня
28 квітня
1 травня
8 травня
9 травня
15 травня
21 травня
1 червня
22 червня
23 червня
27 червня
28 червня

Всесвітній день книги і авторського права
Річниця Чорнобильської катастрофи
День поріднених міст
День міжнародної солідарності трудящих
День пам»яті і примирення.День матері
День перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні
Міжнародний день сім'ї
День Європи
День захисту дітей
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
День державної служби
День молоді
День Конституції України

Керуючий справами
виконкому міської ради

Олег ПЕЧОЛАТ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 березня 2018 року

№ 35

Про включення до лінії вуличного
освітлення новозбудованих мереж
вуличного освітлення в м.Липовець
Керуючись ст.ст.29, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», у зв'язку із закінченням будівництва мереж вуличного освітлення
по вулицях: І.Франка, Ломоносова, Фурманова та з метою належної
експлуатації мереж вуличного освітлення в м.Липовець, виконавчий комітет
міської ради
вирішив:
1. Доручити директору КП «Комунсервіс» провести включення до лінії
вуличного освітлення відповідно до договору № ЛИ -230000 від 23 січня
2013 року мережі вуличного освітлення по вулицях: І.Франка, Ломоносова,
Фурманова (нинішня А.Новодворського) та забезпечити безперебійну їх
роботу у відповідності до чинного законодавства.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.

Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Кропивницький С.С.

Микола ГРУШКО

